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یسراف همجرت  اب  هّیداّجس  2469هفیحص 

2469هراشا

هفیحصلا 2470دانسا 

: َلاََقف ِهیَلَع ، ِءاَنّثلا  َو  ّلَج  َو  ّزَع  ِهِّلل  ِدیِمحّتلِاب  َأََدب  ِءاَعّدلِاب  َأَدَتبا  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 1)2488

ِِهلآ َو  ِهیَلَع  ُهّللا  یّلَص  ِهّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ِهاَلّصلا  ِیف  ِدیِمحّتلا  اَذَه  َدَعب  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 2)2496

ٍبّرَقُم ٍکَلَم  ّلُک  َو  ِشرَعلا  ِهَلَمَح  یَلَع  ِهاَلّصلا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 3)2501

مِهِیقّدَصُم َو  ِلُسّرلا  ِعاَبَتأ  یَلَع  ِهاَلّصلا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 4)2507

ِهِتَیَالَو ِلهَِألو  ِهِسفَِنل  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 5)2511

ِءاَسَملا َو  ِحاَبّصلا  َدنِع  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 6)2515

ِبرَکلا َدنِع  َو  ٌهِّملُم  ، ِِهب َتلََزن  َوأ  ٌهّمِهُم  َُهل  تَضَرَع  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 7)2521
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ِلاَعفَألا ّماَذَم  َو  ِقاَلخَألا  ِئّیَس  َو  ِِهراَکَملا  َنِم  ِهَذاَعِتسِالا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 8)2525

ُهُلاَلَج ّلَج  ِهّللا  َنِم  ِهَرِفغَملا  ِبَلَط  َیِلإ  ِقاَیِتشِالا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 9)2527

َیلاَعَت ِهّللا  َیِلإ  ِإَجّللا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 10)2529

يریخ هب  تبقاع  رد  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  ياهاعد  زا  (11)2532

َیلاَعَت ِهّللا  َیِلإ  َِهبوّتلا  ِبَلَط  َو  ِفاَِرتعِالا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 12)2533

َیلاَعَت ِهّللا  َیِلإ  ِِجئاَوَحلا  ِبَلَط  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 13)2539

ّبِحُی َال  اَم  َنیِِملاّظلا  َنِم  َيأَر  َوأ  ِهیَلَع    َ ِيُدتعا اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 14)2543

ٌهّیَِلب َوأ  ٌبرَک  ِِهب  َلََزن  َوأ  َضِرَم  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 15)2547

ِِهبوُیُع نَع  ِوفَعلا  ِبَلَط  ِیف  َعّرَضَت  َوأ  ِِهبُونُذ ، نِم  َلاَقَتسا  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 16)2549

ِهِدیَک َو  ِِهَتواَدَع  نِم  َو  ُهنِم  َذاَعَتساَف  ُناَطیّشلا  َرِکُذ  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 17)2557

ُهُبَلطَم َُهل  َلّجُع  َوأ  ُرَذحَی ، اَم  ُهنَع  َِعفُد  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 18)2561

ِبدَجلا َدَعب  ِءاَقِستسِالا  َدنِعُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد ، نِم  َناَک  َو  ( 19)2563

ِلاَعفَألا   ّ ِیضَرم َو  ِقاَلخَألا  ِِمراَکَم  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 20)2567

اَیاَطَخلا ُهتّمََهأ  َو  ٌرَمأ  َُهنَزَح  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 21)2577

ِروُمُألا ِرّسَعَت  َو  ِدهَجلا  َو  ِهّدّشلا  َدنِع  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 22)2583

ُماَلّسلا اَمِهیَلَع  ِهیََوبَِأل  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 24)2593

ُماَلّسلا ُمِهیَلَع  ِهِدلُِول  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 25)2599

مُهَرَکَذ اَِذإ  ِِهئاَِیلَوأ  َو  ِِهناَریِِجل  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 26)2605

ِروُغّثلا ِلهَِأل  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 27)2607

ّلَج َو  ّزَع  ِهّللا  َیِلإ  ًاعّزَفَتُم  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 28)2615

ُقزّرلا ِهیَلَع  َرّتُق  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 29)2617

ِنیّدلا ِءاَضَق  یَلَع  َِهنوُعَملا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 30)2619

اَِهبَلَط َو  َِهبوّتلا  ِرکِذ  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 31)2621

ِبنّذلِاب ِفاَِرتعِالا  ِیف  ِهِسفَِنل  ِلیّللا  ِهاَلَص  نِم  ِغاَرَفلا  َدَعب  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 32)2631

ِهَراَخِتسِالا ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک ، َو  ( 33)2641

ٍبنَِذب ٍهَحیِضَِفب  یًلَتبُم  َيأَر  َوأ    َ ِیُلتبا اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 34)2643
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اَینّدلا ِباَحصَأ  َیِلإ  َرََظن  اَِذإ  اَضّرلا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 35)2645

ِدعّرلا َتوَص  َعِمَس  َو  ِقرَبلا  َو  ِباَحّسلا  َیِلإ  َرََظن  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 36)2647

ِرکّشلا ِهَیِدَأت  نَع  ِریِصقّتلِاب  َفَرَتعا  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 37)2651

ِراّنلا َنِم  ِهِتَبَقَر  ِكاَکَف  ِیف  َو  مِِهقوُقُح  ِیف  ِریِصقّتلا  َنِم  َو  ِداَبِعلا  ِتاَعِبَت  نِم  ِراَذِتعِالا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 38)2657

ِهَمحّرلا َو  ِوفَعلا  ِبَلَط  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 39)2659

َتوَملا َرَکَذ  َوأ  ٌتّیَم ، ِهَیِلإ    َ ِیُعن اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 40)2665

ِهَیاَقِولا َو  ِرتّسلا  ِبَلَط  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 41)2667

ِنآرُقلا ِمتَخ  َدنِع  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 42)2669

ِلاَلِهلا َیِلإ  َرََظن  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 43)2679

َناَضَمَر ُرهَش  َلَخَد  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 44)2683

َناَضَمَر ِرهَش  ِعاََدو  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 45)2691

َلاََقف ِهَعُمُجلا ، ِمَوی  ِیف  َو  َهَلبِقلا ، َلَبقَتسا  ُّمث  ًاِمئاَق  َماَق  ِِهتاَلَص  نِم  َفَرَصنا  اَِذإ  ِرطِفلا  ِمَوی  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 46)2705

َهَفَرَع ِمَوی  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 47)2711

ِهَعُمُجلا َمَوی  َو  یَحضَألا  َمَوی  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 48)2741

مِهِسَأب ّدَر  َو  ِءاَدعَألا ، ِدیَک  ِعاَفِد  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 49)2751

ِهَبهّرلا ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 50)2757

َِهناَکِتسِالا َو  ِعّرَضّتلا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 51)2761

َیلاَعَت ِهّللا  یَلَع  ِحاَحلِإلا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 52)2767

ّلَج َو  ّزَع  ِهِّلل  ِلّلَذّتلا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 53)2771

ِموُمُهلا ِفاَشکِتسا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 54)2773

زکرم 2777هرابرد 
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هیداجس هفیحص  یعوضوم  همانگنهرف 

باتک تاصخشم 

 - 1344 دمحادیس ، يداجس ، هسانشرس : 

شهوژپ ناققحم ؛  زا  یعمج  يراکمه  اب  يداجـس ، دمحادیـس  هیداجـس / هفیحـص  یعوضوم  همان  گنهرف  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.ناهفصا هیملع  هزوح  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

.1392 يا ، هنایار  تاقیقحت  زکرم  ناهفصا ، هیملع  هزوح  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

.ج  3 يرهاظ :  تاصخشم 

.ج .ج 2:978-600-6146-35-5 ؛  .ج 1:978-600-6146-34-8 ؛  :978-600-6146-37-9 ؛  هرود لایر :  600000 کباش : 
2-36-6146-600-3:978

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1385 س ، )  ) ارهزلا یتاعلاطم  یگنهرف  هسسوم  یلبق : پاچ  تشاددای : 

.موس پاچ  تشاددای : 

12،11 تاروشنم ؛ هعومجم  دلج : تشپ  تسورف  تشاددای : 

.همانباتک تشاددای : 

- .گ 2.د- .ج - .خ 1.آ- .ج تاجردنم : 

بلاطم تسرهف  هیداجس --  هفیحص  94ق .   - 38 مراهچ ، ماما  ع ،)  ) نیسح نب  یلع  عوضوم : 

هیداجس هفیحص  94ق .   - 38 مراهچ ، ماما  ع ،)  ) نیسح نب  یلع  عوضوم : 

اهاعد عوضوم : 

يا هنایار  تاقیقحت  زکرم  .ناهفصا  هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانش 

BP267/1/ع 8ص 3075 1392 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/772 ییوید :  يدنب  هدر 
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3130928 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

دلج 1

هراشا

1 ص :
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زاغآ رس 

میحرلا نمحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

نایاپ و یب  غورف  تسا و  یمالـسا  تیونعم  نازورف  ياهرتخا  نیرت  ناشخرد  نیرت و  میظع  زا  یکی  هیداجـس ، هکراـبم  هفیحـص  لوا :
.دوب دهاوخ  نابلط  قح  ناهاوخ و  تیونعم  همه  هار  غارچ  هشیمه  يارب  سدقم ، باتک  نیا  يدبا 

باتک دراد و  صاصتخا  یمالسا  ینید و  تیونعم  هب  ًارصحنم  هیداجـس ، هفیحـص  هک  دسرب  رظن  هب  انعم  نیا  دیاش  هاگن ، کی  رد  هتبلا 
رطعم هتـشابنا و  یلاـعت ، قح  اـب  وـگتفگ  اـعد و  زاـین و  زار و  تکاـپ  رطع  زا  ار  تیوـنعم  هتفیـش  ياـه  ناـج  ماـشم  هک  تسا  یـشیاین 

نیا رد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ماـما  رگا  .تسا  هتفهن  گرزب  یتـقیقح  اـما ، هیلوا ، هاـگن  نیا  يارو  .دـنادرگیم 
یب رثا  نیا  رد  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دنزرو ، یم  دیکأت  تاجانم  لکش  بلاق و  رد  مه  نآ  يونعم ، روما  تیونعم و  رب  سدقم  باتک 

.درک كرد  یتسرد  هب  ار  نآ  ناوت  یمن  يونعم ، هنیمز  نتم و  زا  نوریب  رد  هک  دوش  یم  هیکت  ییاهشرگن  اه و  شیارگ  رب  لیدب ،

ماع رد  یتایهلا -  یمالک  روما  زا  حوطـس ، زا  يرایـسب  رد  هک  دوش  یم  هئارا  قیمع  دنلب و  یمیلاعت  هیداجـس ، هفیحـص  رد  دـیدرت  یب 
زین یتشیعم  يداصتقا و  روما  ات  هتفرگ  یملع  یگنهرف و  روما  زا  و  یـسایس ، یعامتجا و  روما  ات  هتفرگ  حالطـصا -  نیا  ياـنعم  نیرت 

تروص و اب  تسا و  هتفهن  فرژ  یتسادق  نایاپ و  یب  یتیونعم  هیداجس ، هفیحـص  قیمع  ياوتحم  رد  هچ  رگا  ور  نیا  زا  .دراد  دربراک 
ینوریب زا  تازک  هب  هتبلا  داجس  ماما  لاح ، نیع  رد  یلو  دور ، یم  دیکأت  مالسا  دعب  نیرت  يونعم  نیرت و  ینورد  رب  یـشیاین ، ياوتحم 
هفیحـص رد  هک  یفلتخم  داعبا  حوطـس و  زا  کی  ره  لضفم  لیلحت  .دـنیوگیم  نخـس  نآ  يانعم  نیرت  ماـع  رد  زین  مالـسا  داـعبا  نیرت 

هک  - رضاح شهوژپ  مود : .تسا  راب  گرب و  رپ  ییاهشهوژپ  دنمزاین  تسا ، هتفر  نخس  تراشا  ای  حیرصت  هب  نآ  زا  هیداجـس  هکرابم 
حرطم و شیپ  لاس  دنچ  زا  نآ  داهنشیپ  هدوب و  ناهفـصا  هیملع  هزوح  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  یهوژپ  هفیحـص  ياه  همانرب  زا  یکی 

ربمایپ كرابم  مان  هب  هک  یلاس  زاغآ  رد  کـنیا  دوب و  هدـیدرگ  زاـغآ  زکرم  نآ  مرتحم  ناـققحم  هلیـسو  هب  نآ  یتاـیلمع  راـک  سپس 
 - دوش یم  هتـسارآ  عبط  رویز  هب  ترـضح ، نآ  تداعـس  اب  تدالو  مایا  رد  هدـیدرگ و  نیزم  ییغ  متاـخ  لوسر  مزکم و  یبن  مظعا و 

یماگ

.تسا هیداجس  هفیحص  هتخانش  رتمک  ای  هتخانشان  اسب  هچ  نوگانوگ و  داعبا  حوطس و  رتهب  هچره  نییبت  هئارا و  يارب 
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ياـیاوز اـت  تسا  هدـش  شـالت  درادرب -  رد  ار  یعرف  یلـصا و  عوـضوم  رازه  هدزاـی  هب  بیرق  هک   - یعوـضوم هراو  گـنهرف  نیا  رد 
راتخاس ساسا  رب  هدیدرگ و  جارختـسا  مالـسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  مامه  ماما  مالک  نتم  زا  سدـقم ، باتک  نیا  دـنلب  میلاعت  فلتخم 

.ددرگ بیوبت  میظنت و  یتخرد ،

چیه هدـیدرگ و  جارختـسا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تانایب  تاملک و  قوطنم  زا  هراو  گنهرف  نیا  تاعوضوم  یمامت  نایب ، رگید  هب 
ياـه گـنهرف  زا  يرایـسب  فـالخ  رب  ور  نیا  زا  .تسا  هدـیدرگن  نـییعت  شیپ  زا  باـتک ، ياوـتحم  يارب  یـضاخ  ینهذ  هبوچراـهچ 
راتفرگ ناققحم  نهذ  ینییعت  ياـضف  رد  هدـش ، حرط  تاـعوضوم  هدـش ، هتـشاگن  یمالـسا  سدـقم  ياـهباتک  نوماریپ  هک  یعوضوم 

یئزج یلک و  تاعوضوم  هدش و  هداد  رارق  هجوت  دروم  مالـسلا  هیلع  ماما  تانایب  نتم  یبرجت ، ینیع و  ًالماک  تروص  هب  هکلب  هدماین ،
.تسا هدیدرگ  جارختسا  ترضح  نآ  تاملک  نتم  زا  یعرف ، یلصا و  و 

همه ناهوژپ و  هفیحص  لضف و  بابرا  لوبق  دروم  تسا  دیما  دور و  یم  رامش  هب  ون  هژیو و  یـشهوژپ  کی  دوخ ، حطـس  رد  راک  نیا 
.ددرگ عقاو  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  ناتسآ  هب  دنمتدارا  نایشناد 

تاقیقحت زکرم  هب  ار  یـشهوژپ  مادقا  نیا  ماجنا  قیفوت  هک  میرازگ  یم  سایق  دح و  یب  ساپـس  ار ، زاون  هدنب  زاسراک  دـنوادخ  موس :
هیلع نیدـجاسلا  دیـس  نیدـباعلا و  نیز  ماـما  گرزب  فاـطلا  زا  زین  .دومرف  تیاـنع  نآ  ناـققحم  ناهفـصا و  هیملع  هزوـح  يا  هناـیار 

.دنا هدوب  حرط  نیا  ناراکردنا  تسد  نارگشهوژپ و  راکددم  هک  میرازگساپس  مالسلا ،

، تساهنآ رفاو  شالت  مامتها و  نوهرم  راک ، نیا  مامتا  هک  ینایدـصتم  ناققحم و  کیاکی  زا  هک  دـناد  یم  ضرف  دوخ  رب  زین  ملق  نیا 
.دیامن رکشت  ریدقت و  هنامیمص  يداجس  دمحا  دیس  نیلسملاو  مالسالاهجح  هژیو  هب 

رارق مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مامه  ماما  شریذپ  لوبق و  دروم  هیداجـس ، هکرابم  هفیحـص  ناتـسآ  هب  تمدـخ  نیا  تسا  دـیما 
.هللا ءاش  نا  .دریگ 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  ان  دیس  یلع  هللا  نیلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  نآ  اناوعد  رخآ  و 

.یسمش نیدرورف 1385  متفه  تسیب و  يرمق -  لوالا 1427  عیبر  مهدفه  دیعس  دیع 

ناهفصا هیملع  هزوح 

يرهاظم یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رتفد 

يرهاظم نسح  دّمحم 
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همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هاجنپ و هدـنرادرب  رد  تسا و  مالـسلامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  ترـضح  نیدجاسلادیـس  راگدای  رثا و  هیداجـس ، هکراـبم  هفیحص 
نب دیز  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  ناشدنمورب ، دنزرف  ود  يارب  ار  نآ  ینارون  يا  هسلج  رد  ترـضح  نآ  هک  دشابیم  اعد  راهچ 

.تسا هدومن  گرتس  لیدب و  یب  رثا  نیا  زا  تظفاحم  تباتک و  هب  رما  ار  ود  ره  هدرک و  لقن  مالسلامهیلع  یلع 

-، تسا هتـشاد  روضح  ینارون  هسلج  نیا  رد  یکدوک  نینـس  رد  هک  مالـسلا -  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  نایعیـش ، گرزب  ياوشیپ 
دمحم  ) مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ناگداون  زا  هداد و  نامرف  هیام  نارگ  باتک  نیا  زا  تسارح  ظفح و  هب  ار  لیعامـسا  شدنزرف 

فوخ هک  ارچ  .دننکن  جراخ  هنیدم  زا  ار  لیدب  یب  باتک  نیا  کی ، چیه  دهاوخ  یم  دندوب ) نسح  نب  هللادبع  نادنزرف  هک  میهاربا  و 
.دورب نیب  زا  زین  باتک  ود ، نآ  ندش  هتشک  اب  دور  یم  نآ 

، رگید يرظنم  زا  و  فرط ، کی  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هنادواـج  یقاـب و  رثا  نیا  زا  تسارح  رب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رماوا 
هب کی  ره  ات  تشاد  نآ  رب  ار  یعیـش  نادنمـشیدنا  ناملاع و  تساتمه ، یب  قلاخ  اب  همان  تاجانم  بلاق  رد  هک  نآ  دـننام  یب  میهاـفم 

.دنشوکب تخس  هلآ ،» هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  روبز   » زا ینابهگن  تظفاحم و  رب  دوخ  هبون 

رد تبقارم  خـسن و  خاسنتـسا  سیردـت ، تئارق ، تیارد ، تیاور ، رد  يداـمتم  ياـه  نرق  لوط  رد  ناوتیم  ار  یـشالت  نیا  ياـه  هنومن 
تفای و هدش ، هتـشاگن  یعیـش  همان  تاجانم  نیا  رب  هک  حرـش  همجرت و  هیـشاح ، هقیلعت ، اه  هد  شراگن  نآ و  لقن  تباتک و  حیحـصت ،
هب فلتخم  قرط  دانـسا و  اب  هک  دنا  هتـشاگن  یتاکردتـسم  ردـقنارگ  باتک  نیا  رب  نیثدـحم ، نادنمـشیدنا و  زا  یـضعب  نآ  رب  هوالع 

رکذ زین  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  بوسنم  رگید  ياهاعد  هدرک و  هراشا  هدش  طقس  ياهاعد 
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.دنا هدومن 

دمحم خیـش  یلماع و  نیما  نسحم  نیـسح  یـسربط ، يرون  نیـسح  ازریم  يدـنفا ، هللادـبع  ازریم  یلماع ، رح  خیـش  نوچمه  یناگرزب 
ياه باتک  نوتم  ناـیم  زا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ياـهاعد  يروآ  عمج  هب  نیعمجا - مهیلع  هللا  همحر  - یناردـنزام حـلاص 

.دنا هتخادرپ  هسداسلا » هفیحصلا   » ات هیناثلا » هفیحصلا   » ناونع اب  ییاهباتک  شراگن  هب  هتخادرپ و  یثیدح 

« هعماجلا هیداجسلا  هفیحصلا   » مان هب  .دیدج  رثا  .هناگجنپ  تاکردتسم  هیداجس و  هلماک  هفیحـص  زا  هدافتـسا  اب  زین  ریخا  ياه  لاس  رد 
باتک نایاپ  رد  .اهاعد  دانسا  هلسلس  يرادومن ، لکـش  هب  هدش و  هداد  شیازفا  اعد  هب 270  هفیحص  ياهاعد  نآ ، رد  هک  دیدرگ  هنارا 

.تسا هدمآ 

هب اهنآ  ندـناسر  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  ینارون  تاملک  ثیداحا و  ظفح  هک  تسا  رطاخ  نآ  هب  ًالوا  اه ، شالت  نیا  یماـمت 
نآ حیحصت  لقن و  رد  ناگرزب  تسا و  هتشاد  عیفر  سب  هژیو و  یهاگیاج  عیـشت ،- هقح  بتکم  هصاخ  ناناملـسم -  نیب  رد  نارگید ،

.دندرک و یم  اطعا  ثیدح  تیاور  هزاجا  دـنتفای ، یم  ثیدـح  لقن  قیال  ار  هک  ره  ریـسم ، نیا  رد  یتح  دـنا و  هدومن  صاخ  یمامتها 
میهفت هب  هنوگ ، تاجانم  يزاوآ  رد  قیقد و  ابیز و  یلکـش  هب  هک  تسا  یمالـسا  گنهرف  زا  ریذپان  ییادج  شخب  شیاین ، اعد و  ًایناث 

ًاـصوصخ مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا  زا  روثأـم  بوـسنم و  ياـهاعد  ور  نیا  زا  .تسا  هتخادرپ  ینید  فراـعم  زا  يرایـسب  میلعت  و 
.دشاب یم  عیشت  بتکم  بان  گنهرف  جرا  رپ  میظع و  ریاخذ  زا  یکی  مالسلا ، هیلع  نیدجاسلا  دیس  ترضح 

اهنت مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  هدـش  تیاور  ياـهاعد  زا  مدرم  هماـع  روصت  رـضاح  ناـمز  رد  هک  تسآ  فسأـت  یـسب  ياـج 
یتح .دنیامن  یمن  دنزاس ، یم  يراج  نابز  رب  هچنآ  یناعم  كرد  نآ و  مهف  تهج  رد  یـشالت  تسا و  نآ  ندومن  همزمز  ندـناوخ و 
یهلا فراعم  ذخأم  نیرت  قیمع  زا  یکی  دـید  هب  هیداجـس ، هکرابم  هفیحـص  ییاعد و  ياه  باتک  هب  زین  ینید  نادنمـشیدنا  زا  یخرب 

یمتس ور  نیا  زا  دنا و  هتشادن  یعاجرا  نآ  ياهزارف  تالمج و  هب  هحورطم : ثحابم  رد  هدرکن و  رظن 
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.تسا هتفر  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  گنهرف  درف  هب  رصحنم  فراعم  زا  یعیسو  شخب  هب  میظع  سب 

تاعاجرا دیدرگ  صخشم  دمآ ، لمع  هب  هدش  هتشاگن  ریخا  ياهلاس  رد  هک  ثیدح  یعوضوم  باتک  دنچ  زا  هک  یلامجا  یسررب  رد 
هب مالـسلامهیلع ، نیموصعم  همئا  راتفگ  ثیدـح و  تیاور ، هک 1770  یباتک  رد  .تسا  مک  رایسب  هیداجـس ، هفیحـص  هب  تادانتـسا  و 
هک يرگید  باتک  رد  دـصرد .) کی  زا  رتمک   ) تشاد دوجو  هیداجـس  هفیحـص  هب  عاجرا  هدزناپ  طقف  هدـش ، نایب  یعوضوم  تروص 

تـسیلاح رد  نیا  و  دصرد .) مین  زا  رتمک   ) دوب هدش  هعجارم  هیداجـس  هفیحـص  هب  راب  ود  طقف  دوب ، هدرک  نایب  ار  موصعم  راتفگ   479
مدع لیلد  هب  اه  باتک  نآ  ناگدنسیون  یلو  .درب  هدافتسا  زین  هیداجس  هفیحـص  ياهزارف  زا  ناوت  یم  تاعوضوم ، زا  يرایـسب  رد  هک 

.دنیامن یعوضوم  هدافتسا  نآ  زا  دنا  هتسناوتن  هیداجس ، هکرابم  هفیحص  رب  عماج  يدنب  عوضوم 

یعبنم ناونع  هب  هکلب  هنافراع ، يا  همزمز  ناونع  هب  طقف  هن  ار  اعد  تمه ، دنلب  ناملاع  نید و  هزوح  نادنمـشیدنا  تسا  يرورـض  اذـل 
.دنزادرپب ینامسآ  تاملک  نیا  ریسفت  نییبت و  هب  هدرک ، یفرعم  مدرم  هب  یهلا ، فراعم  نیرت  فیرظ  ياقلا  رد  ینغ 

، هیداجـس هفیحـص  ًاصوصخ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  يازفا  حور  ياهاعد  زا  تبرغ  راـبغ  ندودز  يارب  ماـگ  نیتسخن  ریـسم  نیا  رد 
.تسا هیعدا  ياهزارف  نیماضم  اوتحم و  هب  یبایتسد  رد  عیرست  يارب  ییاه  همان  گنهرف  مجاعم و  هیهت 

نآ هب  هتفرگ و  رارق  یعیـش  ثیداـحا  عـمج  رد  هکنآ  لوا  تـسا : تینأـش  ود  ياراد  هیداجـس  هفیحـص  هـک  تـشاد  رود  رظن  زا  دـیابن 
ياه باتک  رد  ار  نآ  رابخا  ناگرزب  تسا و  تازاجا  دانـسا و  هلـسلس  ياراد  هروثأم ، تاـیاور  رگید  دـننامه  هدـش و  ییاور  یهاـگن 

هفیحص دانسا  لقن  هب  زین  ناملاع  یخرب   (1) .دنا هتخادرپ  باتک  نامه  رد  نآ  تاغل  زا  یضعب  حرش  هب  ًاضعب  دنا و  هدروآ  دوخ  ییاور 

9 ص : 

تایاور :» دـیوگیم هتخادرپ و  هفیحـص  دانـسا  لقن  هب  راونالاراحب ، دلج 110  هحف 59  دـصرد  هناخ  یـسلجم  راوگرزب  همـالع  ( 1 - 1
رد زین  دـشاب  یم  يرجه  هدزاود  نرق  مانب  ناملاع  زا  هک  یفنح  يدـیبز  یـضترم  .دـیآ » شرامـش  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  اب  هفیحص 

.تسا هتخادرپ  هفیحص  متفه  لهچ و  ياعدیلقن  هب  صاخ ، يدنس  اب  نیق » تملاهداسلا  فاحتا   » باتک دلج 4  هحفص 480 
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اه شالت  نیا  یمامت  .دـنا  هدومن  قیثوت  ار  نآ  نایوار  هدرک و  یـسررب  دـقن و  تایاور  رگید  دـننامه  نآ  دانـسا  هلـسلس  رد  هتخادرپ ،
.دنا هدید  تایاور  رگید  دننامه  تیاور ، کی  تروص  هب  ار  هفیحص  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح 

نادب ناگرزب  دراد و  رارق  یعیش  يابیز  رابرپ و  ياهاعد  عمج  رد  باتک  نیا  ياهاعد  هک  تسا  نآ  هیداجـس  هفیحـص  تینأش  نیمود 
(1) .دنا هدرمشرب  اتمهیب  قلاخ  اب  زاین  زار و  يارب  یهار  ار  نآ  هدرک و  یتاجانم  یهاگن 

زا ناقلاط  نیموصعم  همئا  زا  هروثأم  ياهاعد  رب  یعماج  يراگن  عوضوم  هن  تسا ، تینأش  ود  ياراد  هفیحـص  هکنآ  اـب  هنافـشأتم  یلو 
هدـش ینز  هیامن  ییاور ، ياه  باـتک  هدـش و  تیاور  ثیداـحا  تاـیاور و  یماـمت  يارب  هن  هتفرگ و  تروص  هیداجـس  هفیحـص  هلمج 

ار نآ  رثا  نیلوا  هک  دنا  هدیزرو  تسد  بیوبت  يدنب و  هتـسد  هب  یثیدح  ياه  باتک  نیودت  رد  ینید  ناملاع  نامز  رید  زا  هتبلا  .تسا 
زین سپ  نآ  زا  تسناد و  ق ) م 328 ه ._  ) ینیلک بوقعی  نب  دّمحم  رفعج  یبا  مالـسالاهقث  یقاب  رثا  یفاک »  » فیرـش باتک  ناوت  یم 
یم نامز  هچ  ره  جـیردت  هب  .دـندومن  یم  نیودـت  دودـحم ، دـنچ  ره  ییاه  ناونع  اه و  لـصف  رد  ار  دوخ  ياـهباتک  ًاـمومع  ناـفلؤم ،

زا تایاور  ثیداحا و  نیودت  رد  ناگدنسیون  دش ، یم  تیوقت  ثیداحا  يدنب  عوضوم  هب  زاین  ساسحا  تشذگ و 

(2) .دندرک هدافتسا  دروخ   - ياه باتک  میظنت  رد  يرتشیب  ياه  باب  لصف و  ناونع ،

10 ص : 

.تساهدرک شرافـس  ار  هفیحـص  متفه  لهچ  ياعد  ندـناوخ  هفرعزور ، لامعا  رد  هیقـشمدلا ،» هعملل  ا   » باتک رد  یناث  دیهـش  (1 - 1
تسارتهب ندناوخ و  اعد  هفرعزور  رد  تسا  بحتسم  :» دیوگیم هرضانلا » قئادحلا   » باتک دلج 16  هحفص 390 رد  زین  زارحب ي  ققحم 

.دوش هدناوخ  هلماک ، هفیحص  ره  الایا  داجس  ماما  هفرع  ياعد  الایا و  نیسح  ماما  هفرع  ياعد 
و .ه ق ) م 460   ) یسوط نسح  نبدا  محم  رفعج  یبا  خیش  هتشون  هعنقملا » حرـش  یف  ماکحالا  بیذهت   » یهقف باتک  هب  یهاگن  (2 - 2

تقیقح نیا  يوگزاـب  م 1104 ه ق )  ) یلماع رح  نسح  نبدمحم  خیـش  فیلأت  هعیرـشلا » لئاسم  لیـصحت  یلا  هعیـشلا  لئاسو   » باتک
مهدزاـی نرقرخاوا  رد  هکم  ود  باـتک  هک  یلاـحرد  .تـسا  باـب  ياراد 395  هدـش ، فیلأـت  مجنپ  نرق  رد  هکل  وا  باـتک  هـک  تـسا 

.دشاب یم  باب  ياراد 7081  هتفای ، شراگن 
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لباقم رد  دوب ، مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ياهاعد  ثیدـح و  نوتم  يالهبال  رد  هک  ار  هچنآ  همه  تسناوتن  زگره  شور ، نیا  اـما 
لصف باب و  نیدنچ  رد  دیاب  هک  هدش  حرطم  عوضوم  نیدنچ  تایاور ، ثیداحا و  زا  يرایـسب  رد  نوچ  .دهد  رارق  نیققحم  ناگدید 
هچنانچ هدش و  دراو  تیاور  نآ  باب ، کی  زا  لصف  کی  رد  اهنت  هک  یلاح  رد  دـش ، یم  هداد  عاجرا  نآ  هب  لقادـح  ای  تفرگیم  رارق 

.دیدرگ یم  رکذ  رازم  باتک  رد  هیعدا و  ناونع  هب  طقف  دش ، یم  هدروآ  اهاعد 

ياه عوضوم  ریز  ياراد  یعوضوم و  تروص  هب  ییاه  باتک  هتفر و  رتالاب  نیا  زا  یثیدـح  ياه  باتک  ناگدنـسیون  زا  یخرب  شالت 
، عبنم سردآ  یـسراف و  همجرت  هارمه  هب  اهاعد ، یـضعب  زا  ییاهزارف  ثیداحا و  نآرق ، تایآ  رکذ  اـب  رگیدـکی  هب  هتـسباو  ددـعتم و 
هب اه  باتک  هنوگنیا  رد  .درک  هراشا  نیقداـصلا » راـثآ   » و همکحلا » نازیم   » ریظن ییاـه  باـتک  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  .دـش  هتـشاگن 
زین اه  باتک  هنوگنیا  ناگدنسیون  یلو  .تسا  هدش  هراشا  فلتخم  تاعوضوم  رد  نآ  زا  ییاهزارف  هیداجس و  هفیحص  زا  ییاه  هشوگ 

یمامت هب  دنا  هتشادن  انب  ًایناث  دنا و  هدومنن  رکذ  ار  هیداجس  هفیحص  ياهزارف  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  ثیداحا  زا  يرایسب  ًالوا 
نیا هک  ارچ  .دـنیامن  رکذ  ددـعتم  تاعوضوم  رد  ار  تیاور  نآ  دنـشاب و  هتـشاد  هجوت  دـنا ، هدومن  رکذ  هک  یثیدـح  میهافم  یناعم و 
نیا ناگدنراگن  دشاب و  هتشاد  ییانعم  لامتحا  نیدنچ  تسا  نکمم  ترابع  موهفم و  ره  زین  یفرط  زا  تسا و  نکممریغ  يرما  دوخ ،

.دنا هتشادن  هیداجس  هفیحص  ياهاعد  ياهزارف  ثیدح و  ياوتحم  یمامت  يدنب  ناونع  رب  ییانب  اه ، باتک 

لیمکت يارب  يدیدج  شور  ثیدح ، ياهباتک  زا  یـضعب  هیداجـس و  هکرابم  هفیحـص  يارب   (1) یظفل مجعم  ياه  باتک  شراگن  اـب 
نیماضم و هب  یسرتسد  رد  تقد  لیهست و  تاعالطا و 

11 ص :

«، هیقفلا هرـضحی  نم ال   » ثیداحا دـننامه  .هدرکدای  مجعم »  » هب ابفلا  فورح  زا  هک  دـشاب  یثیداح  ازا  هتفرگرب  ماـن  نیا  دـیاش  ( 1 - 1
ص 263. ج 10 ، ماکحالا ،» بیذهت   » وا ص 13  ج4 ،
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.دوب هدنزرا  دیفم و  تیمها ، اب  رایسب  تاعوضوم ، هب  ققحم  ندناسر  رد  راک  نیا  هک  دش  هضرع  باتک ، نآ  تاعالطا 

رد ار  هیداجـس  هفیحـص  هغالبلا و  جـهن  هلمج  زا  یثیدـح  ياهباتک  نآرق و  زا  یظفل  مجاعم  نیرت  لماک  هناـیار ، هلیـسو  هب  اـم  هزورما 
بوسحم صقن  مک  اشگراک و  ياهـشور  زا  دراد  يا  هژیو  تیمها  ناققحم  يارب  تاملک  لکـش  هکنآ  هب  هجوت  اـب  هک  میراد  راـیتخا 

بـسانم ینیزگیاج  زونه  ناققحم ، زاین  زا  یتمـسق  نیمأت  يارب  درذـگ ، یمن  نآ  هئارا  زا  يداـیز  ناـمز  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دوش و  یم 
دوجو زین  يا  هنایار  ياه  همانرب  زا  يرایـسب  هدیـسر ، پاچ  هب  اـه  مجعم  نیا  زا  یـضعب  هکنآ  رب  هوـالع  .تسا  هدـشن  تفاـی  نآ  يارب 

.دنشاب یم  الاب  رایسب  تقد  اب  یظفل  يوجتسج  ناکما  مجعم و  ياراد  هک  دنراد 

تـسرهف هتفرگ ، رارق  نادنمـشناد  مامتها  هجوت و  دروم  اوتحم ، هب  یباـیتسد  رد  عیرـست  تهج  ریخا  ياـه  هدـس  رد  هک  یـشور  رگید 
ياه باتک  نآرق و  رب  يددعتم  ياه  يراگن  تسرهف  یمالسا  نارگشهوژپ  نونکا  .تسا  بلاطملا  فشک  هیهت  ای  یعوضوم ، يراگن 
ياه يراگن  عوضوم  میرک ، نآرق  رب  يرایـسب  ياهتایالا  فشک  اه و  بلاـطملا  فشک  شراـگن  زا  سپ  .دـنا  هدرک  فیلأـت  یثیدـح 

هب ناوـت  یم  هلمج  نآ  زا  .تـسا  هـتفرگ  تروـص  یثیدـح  ياـه  باـتک  زا  یـضعب  هیداجـس و  هفیحـص  هغـالبلا و  جـهن  رب  يددـعتم 
(3)« هیداجسلا هفیحصلا  تاعوضوم  یلا  لیلدلا   » »(2) و هغالبلا جهن  تاعوضوم  یلع  لیلدلا   » (1) «، هغالبلا جهن  بورغ  یب  دیشروخ  »

.درک هراشا 

نیا رد  ار  باـتک  ياوـتحم  دــنکیم ، شـالت  دزاـس و  یم  باـتک  ياوـتحم  يارب  ینهذ  یبوچراـهچ  هدنــسیون ، ادــتبا  شور  نـیا  رد 
نیا زا  یخرب  سپس  هداد و  ياج  هتخاس  شیپ  بوچراهچ 

12 ص : 

.دلج هد  لاس 1372 ، هاوخیداعم ، دیجملادبع  هتشون  ( 1 - 1
.دلج کی  لاس 1357 ، يراصنا ، یلع  هتشون  (2 - 2

.دلج کی  لاس 1362 ، رفظم ، نیسحد  دمحم  هتشون  ( 3 - 3
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عوضوم ریز  تاعوضوم و  اب  ار  بطاخم  هچرگ  شور  نیا  .دـهد  یم  رارق  تاـعوضوم  عوضوم  ریز  ار  یخرب  عوضوم و  ار  اـهاوتحم 
زا مینیب و  یمن  فلؤم  ینهذ  هتخاس  دوخ  عوضوم  نتم و  نیب  یطاـبترا  چـیه  دراوم  زا  یـضعب  رد  یلو  دـنک ، یم  انـشآ  باـتک  ياـه 

تاعوضوم یمامت  عماـج  یتهج ، زا  ینعی  .تسا  هدـشن  هئارا  عوضوم ، بلاـق  رد  نتم  یموهفم  یقوطنم و  ياوتحم  زا  يرایـسب  یفرط 
رد تاعوضوم  هکنآ ، رت  لکـشم  نیا  زا  دـنک و  یمن  تقباطم  باتک  لصا  اب  تاعوضوم ، زا  يرایـسب  رگید ، يوس  زا  هدوبن و  باتک 

نتم يراگن  عوضوم  هب  تسا ، حرطم  هعماج  رد  هک  یثحابم  هب  هجوت  اب  فلؤم  هدـمآ و  راتفرگ  هدنـسیون  ناـکم  ناـمز و  هبوچراـهچ 
(1) .دراد دوجو  باتک  رد  بلاطم  نیا  هک  دنک  اقلا  هنوگنیا  دراد  یعس  هتخادرپ و 

بوچراهچ رد  دومن و  ریس  باتک  میهافم  رد  یتسیابن  هک  دنرواب  نیا  رب  یعوضوم ، ياه  همان  گنهرف  ناگدنسیون  زا  یضعب  ًادیدج 
قوطنم زا  دیاب  یم  تاعوضوم  هکلب  تخادرپ ، يراگن  عوضوم  هب  یناکم  ینامز و  تیعقوم  هب  هجوت  اب  ای  تشگ و  ریـسا  دوخ  ینهذ 

.دوش جارختسا  تاملک 

هدافتسا اب  هتفر و  نتم  غارس  هب  ینیع  یبرجت و  تروص  هب  ًامیقتسم  یلبق ، حرط  ینهذ و  ضرف  شیپ  چیه  نودب  فلؤم  شور ، نیا  رد 
بیترت هب  ار  تاعوضوم  سپـس  دزادرپ و  یم  عوضوم  تخاس  هب  تاملک ، نایم  هطبار  داجیا  دراوم  زا  یـضعب  رد  نتم و  ياه  هژاو  زا 

هتـشون و رگیدکی  ریز  رد  ار  تسا  هدـش  هتفرگرب  یـصاخ  هژاو  کی  نیا  زا  هک  عوضوم  ره  تاعالطا  هعومجم  هدرک ، مظنم  ییابفلا ،
مهارف هتفای ، لکـش  تروص  هب  ار  یتاعالطا  هعومجم  یلیمکت ، یکمک و  ياه  هژاو  اب  سپـس  دروآ و  یم  دـیدپ  ار  یتاـعوضوم  ریز 

.دراد یم  هضرع  نارگشهوژپ  ناربراک و  هب  هدومن ،

نآرق و زین  يدنمجرا  ناققحم  تسا و  رادروخرب  يرتمک  هقیلس  لامعا  زا  دنچ  ره  شور  نیا 

13 ص : 

يواـح ار  باـتک  نآ  هتــشاگن و  هغـالبلا ، جــهن  فیرــش  باـتک  رب  ناراـگن  عوـضوم  زا  یکی  ًاریخا  هـک  یتاــعوضوم  نوـچمه  - 1
.تسا هتسناد  و ...  يژولویزیف » «، » یموئویزیف «، » مسیلامروف «، » مسیروتوف  » نوچمه یتاعوضوم 
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دیفم دنراد ، ییانشآ  یبرع  نابز  اب  هک  یناسک  يارب  شور  نیا  یلو   (1)، دنا هدومن  یبای  عوضوم  هنوگنیا  ار  هیداجس  هعماج  هفیحص 
هچنانچ دنتـسین و  نآ  زا  يرادرب  هرهب  هب  رداق  نابز ، نآ  اب  هناـگیب  دارفا  تسا و  یبرع  نتم  زا  هتـساخرب  تاـعوضوم ، اریز  .دـشاب  یم 
همجرت رد  اریز  .تسا  هتفاـین  تسد  تسا ، تاـملک  یقوطنم  زا  هدافتـسا  هک  دوـخ  روـظنم  هب  دـیامن ، همجرت  ار  تاـعوضوم  هدنـسیون 

زا ددرگیم و  شراگن  نامز  نهذ و  ریـسا  تاعوضوم  تسا و  زاسراک  مجرتم  تینهذ  هبوچراهچ  زاـب  تاـعوضوم  ریز  تاـعوضوم و 
نآ رد  هتفر  راک  هب  ياه  هژاو  همه  لابند  هب  وا  هک  ارچ  .دراد  لابند  هب  ار  یبرع  نابز  هب  انـشآ  ریغ  هدـننک  هعجارم  یمگردرـس  یفرط 
دنچ ره  اهگنهرف ، نیا  رد  یفرط  زا  .دبایب و  اجکی  تسا ، انعم  نادب  هک  یتاعوضوم  یمامت  دـناوت  یمن  نآ  همجرت  اب  تسا و  عوضوم 

تروص هب  یبرع  یـسراف و  نابز  زا  فلؤم  هدوب و  ناوارف  زین  لداعم  هدـش  هتخاس  تاعوضوم  اما  هتفر ، راک  هب  باتک  نامه  تاـملک 
.تسا هتفرگ  هرهب  یماغدا 

نآ رب  انب  اه  هراو  گنهرف  هنوگ  نیا  مرتحم  ناگدنسیون  هک  تسا  نیا  تسا  دراو  نانآ  یسیون  گنهرف  شور  هب  هک  يرگید  لاکـشا 
، لیوأت هب  هک  یلاح  رد  .دـنبای  یـسرتسد  تاعوضوم  هب  هتفر ، باتک  نآ  تالمج  غارـس  هب  تاملک  نیع  قوطنم و  زا  هک  دـنا  هتـشاد 
اب ار  تاعوضوم  یخرب  دـنا و  هدرک  هجوت  زین  تایآ  زا  یـضعب  لوزن  نأش  هب  ینآرق ، ياه  همان  گـنهرف  دروم  رد  نینچمه  ریـسفت و 

عوضوم داجیا  هب  دوخ  نهذ  هبوچراهچ  هب  هجوت  اب  هک  یناسک  زا  یتح  راک  نیا  هک  دنا ، هتخاس  لوزن  نأش  لیوأت و  ریـسفت ، هب  هجوت 
.تسا هدزن  رس  زین  دنزادرپیم 

ساسحا رتشیب  هیداجس ، هکرابم  هفیحص  يراگن  عوضوم  هب  زاین  تشذگ ، هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب 

تانشحم یمامت  اب  تایالا  فشک  بلاطملا و  فشک  اه  هد  لقادح  میرک  نآرق  نوماریپ  اریز  .دش  یم 
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دروم رد  اـما   (2) .تشاد دوجو  يددـعتم  ياه  همان  گنهرف  زین  هغـالبلا  جـهن  فیرـش  باـتک  نوماریپ  (1) و  دوب دوجوم  اـهیتساک  و 
یلا لیلدلا   » باتک دوب ، هدش  هتشاگن  یعوضوم  همان  گنهرف  ناونع  هب  هک  یمهم  رثا  اهنت  هیداجس ، هکرابم  هفیحـص  راب  نارگ  باتک 

هتخادرپ نآ  یسررب  هب  هیداجس ، هفیحص  رد  دوجوم  ظافلا  اه و  هژاو  زا  غراف  نآ ، بفلؤم  هک  تسا  هیداجسلا » هفیحصلا  تاعوضوم 
.تـسا هدروآ  درگ  عوـضوم  ریز  عوـضوم و 197   19 هحفـص ، رد 328  هتفاـی ، حرط  لـباق  یعوـضوم  ناوـنع  هب  هـک  ار  هـچنآ  ره  و 

، اعد رکذ و  تاعاط ، قالخا ، هکئالم ، مالـسا ، داعم ، تماـما ، توبن ، دـیحوت ، زا : دـنا  تراـبع  هدـیزگرب ، هدنـسیون  هک  یتاـعوضوم 
هجیتن نیا  هب  تاعوضوم ، نیا  قیقد  یـسررب  اب  .یماظن  روما  یتمالـس و  خیرات ، نامز ، ملع ، هعماج ، یتسه ، ناسنا ، داصتقا ، تسایس ،
.دروخ یمن  مشچ  هب  هیداجـس  هلماک  هفیحـص  رد  اه  ناونع  نیا  هک  فلؤم ، هتخاس  تسا  ینیوانع  تاعوضوم ، نیا  رثکا  هک  میـسریم 

.تسا هدرک  لمع  يا  هقیلس  دراوم  زا  يرایسب  رد  نآ ، مرتحم  هدنسیون  تسین و  يا  هصخشم  چیه  عبات  زین  تاعوضومژیز 

يراـگن عوضوم  هب  دراد ، هک  یتانـشحم  مغر  یلع  هتفاـی ، راـشتنا  دـلج  ود  رد  هک  هیداجـس » هفیحـص  یعوضوم  هماـن  هیاـمن   » باـتک
عوضوم ار  دـشاب  یم  اعد  ياراد 270  هک  هیداجـس ، هعماج  هفیحـص  هکلب  هتخادرپن ، تساعد  لماش 54  هک  هیداجـس  هکرابم  هفیحص 

هفیحص يارب  هدافتـسا  قباطت و  لباق  هدوب و  یعاجرا  لخدم  یلصا و 3500  لخدم  ياراد 7500  گنهرف  نیا  .تسا  هدومن  يراـگن 
راهچ هاجنپ و  هلماک  هفیحـص  اـب  اـهاعد  هرامـش  رد  هلمج  زا  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  هعماـج  هفیحـص  هک  ارچ  .تسین  هیداجـس  هلماـک 

،21 ، 15 ، 14 ، 12 ، 9 ياه 1 ، هرامش  هب  هعماج  هفیحص  رد  هلماک ، هفیحص  مهد  ات  مکی  ياهاعد  لاثم ، روط  هب  .دراد  فالتخا  ییاعد 
،30 ، 26 ، 24

.تسا هدمآ   32
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زا تاجانم  اعد و  يراگن  عوضوم  هکنیا  هب  هجوت  اب   ) هیداجـس هلماک  هفیحـص  يارب  عماـج  يا  هراو  گـنهرف  دوجو  هب  زاـین  ساـسحا 
هیداجس هکرابم  هفیحـص  يراگن  عوضوم  هب  دیدج  یکبـس  اب  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ام  تسا ،) رادروخرب  یـضاخ  تیـساسح  یگژیو و 

لکش هب  هچ  يددعتم  یقیقحت  یشهوژپ و  تامادقا  ناهفصا ، هیملع  هزوح  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  رد  ریخا  ياهلاس  یط  .میزادرپب 
رگید یخرب  هدیـسر و  دـیلوت  هلحرم  هب  نانآ  زا  یخرب  نونکات  هک  هدـش  يزیر  همانرب  بوتکم ، تروص  هب  هچ  يا و  هناـیار  رازفا  مرن 

.دشاب یم  لیمکت  لاح  رد 

نیا میظنت  نیودـت و  رد  .تسا  هیداجـس  هفیحـص  یعوضوم  همان  گنهرف  ددرگیم ، هئارا  بوتکم  لکـش  هب  هک  اه  همانرب  نیا  زا  یکی 
حیحصت هرس  سدق  مالسالا  ضیف  یقن  یلع  دیس  مالسالاهجح  موحرم  طشوت  هک  يا  هیداجس  هفیحـص  لوا ، هلحرم  رد  همان  گنهرف 

هفیحـص نتم  لصا  هب  یجراخ ، ای  ینهذ  هتخاس  شیپ  بلاق  چیه  نودب  هدرک ، باختنا  یلـصا  نتم  ناونع  هب  ار  دوب  هدش  يدـنبزارف  و 
زا هدافتـسا  اب  دوب ، یـصاخ  یعوضوم  راب  ياراد  هک  ییاـه  هژاو  شنیزگ  زا  سپ  میدومن و  یـسررب  ار  نتم  هملک  هب  هملک  هعجارم و 
هک میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هدـش ، باختنا  تاملک  یقیقد  یـسررب  اـب  .میدومن  بترم  یمجعم ، ییاـبفلا و  تروص  هب  ار  اـهنآ  هناـیار ،
ای نخـس و  روحم  نتم  رد  یعوضوم ، راب  ندوب  اراد  رب  هوالع  هک  دـندوب  یتاملک  مسق  کـی  دنتـسه : مسق  ود  رب  یباـختنا  ياـههژاو 

....و نامـسآ » «، » شتآ «، » بآ  » تاعوضوم ریظن  .دـنتفرگیم  رارق  یعوضوم  بیکرت  رد  اه  هژاو  نیا  کـش  نودـب  هک  دـندوب  یبلطم 
ار ققحم  تسناوت  یم  هک  یتاملک  اجنیا  رد  .دندوبن  یبلطم  ای  نخس  روحم  اما  دنتشاد ، یعوضوم  راب  هک  دندوب  ییاه  هژاو  مود  مسق 

سپس ....و  دننامه » «، » يروآ يور  «، » ینادرگور «، » ندیـسر  » تاعوضوم نوچمه  .میدومن  رکذ  دهد ، يرای  بلاطم  هب  ندناسر  رد 
ریظن .میدرکن  رکذ  دـیامن ، ینیرفآ  شقن  ققحم  روظنم  ياتـسار  رد  تسناوتیمن  یعوـضوم ، راـب  نتـشاد  مغر  یلع  هک  ار  ییاـه  هژاو 

دیفم اهنت  هن  هدننک  هعجارم  يارب  یتاعوضوم  نینچ  هک  میدوب  رواب  نیا  رب  اریز  ....و  نیتذوعم » «، » اهبلاقس «، » روخشبآ  » تاعوضوم
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ردان رایسب  هدش ، حرطم  تاعوضوم  لک  هب  تبسن  يدراوم  نینچ  هتبلا   ) .دشاب روآلالم  هدننک و  جیگ  تسا  نکمم  هکلب  دوب ، دهاوخن 
زا یخرب  رد  یعوضوم و  راب  ياراد  اعد ، ياهزارف  یـضعب  رد  دـندوبن و  نخـس  روحم  هک  میدروخرب  یتاـملک  هب  ناـیم  نیا  رد  .دوب )
هک ییاهزارف  زا  هدـش و  رکذ  دوب ، یعوضوم  راب  ياراد  هک  يدراوم  قیقد ، ياهیـسررب  اـب  هک  دـندوب  یعوضوم  راـب  دـقاف  تـالمج ،

يامنهار هک  دشاب  ییاه  هژاو  هب  رگتیاده  دیاب  یعوضوم  همان  گنهرف  اریز  .دش  یـشوپ  مشچ  دوب ، یعوضوم  راب  دـقاف  نآ  رد  هملک 
همه لابند  هب  وا  هچنانچ  دـنک و  ییاـمنهار  عوضوم ، نآ  فارطا  رد  یبلطم  هب  ار  هدـننک  هعجارم  دریگ و  رارق  نتم  رد  ثحب  عوضوم 
دنک هعجارم  هیداجس  هکرابم  هفیحـص  یظفل  مجعم  هب  دوخ  زاین  عفر  يارب  دیاب  تسا ، اعد  ياهزارف  یمامت  رد  هتفر  راک  هب  ياه  هژاو 

.هیداجس هفیحص  رد  هتفر  راک  هب  ظافلا  یمامت  نایب  هن  هداد  رارق  عوضوم  نایب  ار  دوخ  يانب  هک  یعوضوم  همان  گنهرف  هب  هن 

هملک نآ  هک  يا  هلمج  هب  هجوت  .میدرک  همجرت  دوب )، هتفر  راـک  هب  نآ  رد  هژاو  نآ  هک  يا  هلمج  هب  هجوت  اـب   ) ار اـه  هژاو  نآ  سپس 
تاملک زا  ای  دراد و  يددـعتم  یناعم  یـسراف ، ناـبز  رد  اـعد  تاـملک  زا  یـضعب  هک  تسا  رطاـخ  نیا  هب  هتفر ، راـک  هب  نآ  رد  یبرع 

هتبلا .تسا  هدوب  هچ  زارف  نیا  رد  هملک  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  دـید ، دـیاب  تسا و  ددـعتم  قیداصم  ياراد  هک  تسا  یفدارتم 
ای دبای و  قیبطت  ددعتم ، قیداصم  هب  تسناوت  یم  هک  دندوب  یتاملک  نایم  نیا  رد  .دـش  یم  هعجارم  زین  حرـش  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد 

قیبطت همجرت و  ار  زارف  نآ  قیداصم ، ای  یناعم و  نآ  یمامت  هب  هیداجـس ، هفیحـص  نیمجرتم  نیحراش و  دوش و  همجرت  ینعم  دنچ  هب 
نآ عوضوم ، ياضتقم  هب  هدرک ، رکذ  ددـعتم  تاعوضوم  لیذ  رد  قیداصم  یناعم و  نآ  یمامت  رد  ار  هملک  نآ  ام  اذـل  .دـندوب  هدرک 
رد نینچمه  و  شاداـپ »  » عوضوم رد   (1) ایزاج ،» کـب  یفک   » تراـبع رد  ًاـیزاج »  » هملک زا  لاـثم  ناونع  هب  .میدومن  همجرت  ار  هملک 

مهللا  » ترابع رد  ینتفلک »  » هژاو زا  ای  میدرک و  هدافتسا  رفیک »  » عوضوم

17 ص : 
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هدش جارختسا  تاعوضوم  زین  .میدرب  هرهب  نتشامگ »  » و فیلکت »  » تاعوضوم رد   (1) «، ینم هب  فللمآ  تنآ  ام  ییفن  نم  یتفلک  یلئا 
الثم .میدـش  رگیدـکی  زا  تاـعوضوم  بساـنم  کـیکفت  هب  قفوم  میدوـمن و  شنیچ  ییاـبفلا  تروـص  هب  یـسراف ، همجرت  زا  سپ  ار 

زارف و یبرع  ترابع  بسانت  هب  هناگادج ، عوضوم  هس  رد  رهاظ ) يانعم  هباشت  مغر  یلع  « ) تشذـگ  » و شزرمآ » «، » وفع  » تاعوضوم
، هدـش دوب  هباشم ) ای  و   ) ناـسکی ياـنعم  ياراد  هک  ییاـه  هژاو  هجوتم  ماـگنه  نیا  رد  .تفرگ  رارق  نآ ، رد  همجرت  ندومن  ظاـحل  زین 
هک یتاملک  الثم  .میداد  رارق  دحاو  یعوضوم  تبحت  هتسناد و  عوضوم  کی  صاخ ، ییاه  هصخشم  نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  اهنآ  یمامت 

.دش هتفرگ  رظن  رد  بجاو »  » عوضوم تحت  دوب ، هدش  همجرت  بوجو »  » و بجاو » «، » موزل «، » مزال « ، » یمتح  » هب

لداعم ياه  هژاو  هک  هدژم »  » عوضوم دننام  .دوبن  دـیعب  نآ  زا  ددـعتم  یناعم  دوجو  لامتحا  هک  تشاد  دوجو  ییاه  هژاو  نایم  نیا  رد 
هک میتشاد  یتاعوضوم  گنهرف ، نیا  رد  نینچمه  .دش  هداد  عاجرا  هدژم ))  » عوضوم هب  طابنتسا و  نآ  زا  دیون »  » و ریشبت » «، » تراشب »

یعاجرا تاعوضوم  زین ، یتاعاجرا  نینچ  اب  سپ  .دوبن  فطل  زا  یلاخ  هباشم ، تاعوضوم  رگید  هب  اهنآ  عاجرا  ثحب ، لیمکت  تهج 
.میدروآ دیدپ 

یـضعب رد  .دوب  فلتخم  ياهاعد  زا  يددـعتم  ياهزارف  ياراد  کـی  ره  تاـعوضوم  ریاـس  یعاـجرا ، تاـعوضوم  زا  رظن  عطق  لاـح 
، میدـش نآ  رب  اذـل  .تشادـن  يرگید  زیچ  اهزارف ، هوبنا  نایم  رد  یمگردرـس  زج  اهنآ ، هب  عوجر  هک  دوب  نانچ  اـهزارف  ددـعت  دراوم ،

نیا هب  هجوت  .میهد  رارق  زارف  قوطنم  زا  هتـساخرب  یناونع  اهزارف ، زا  کـی  ره  يارب  یمگردرـس ، زا  تاـجن  مهف و  رد  لیهـست  تهج 
هب دـنراد ،) رارق  تاعوضوم  تحت  زارف ، اعد و  هرامـش  ساـسا  رب  یعوضوم ، هماـنگنهرف  رد  هک   ) نیواـنع نیا  هک  تسیرورـض  هتکن 
هک نیوانع  نیا  لیلد ، نیمه  هب  .دـنا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  زارف  یعوضوم  مهف  رد  لیهـست  ساسا  رب  هکلب  دنتـسین ، عوضوم  ریز  ناونع 

مجح نیرتشیب 

18 ص : 

.مود تسیب و  ياعد  زارف  نیلوا  زا  یتمسق  ( 1 - 1
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.دنا ییابفلا  شنیچ  ياراد  تاعوضوم  اهنت  هدشن و  شنیچ  ییابفلا  بیترت  ساسا  رب  دنا ، هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  همان  گنهرف 

عیطقت ياهزارف  شنیچ  هب  هدـش ، جارختـسا  اهنآ  زا  نیوانع  هک  ییاهزارف  اهاعد و  هب  هدـننک  هعجارم  یباـیتسد  تلوهـس  تهج  سپس 
.میدومن مادقا  زارف ، هرامش  زین  اعد و  يددع  بیترت  ساسا  رب  هدش ،

یمامت نیعجارم ، مهف  رد  لیهست  تهج  دنتـسه ، نابز  یـسراف  ًامومع  ییاه ، همان  گنهرف  نینچ  هب  ناگدننک  هعجارم  هک  ییاجنآ  زا 
، اعد زارف  يانعم  ات  تفرگ  رارق  هطوبرم  زارف  ریز  رد  هدش ، عیطقت  ترابع  زارف و  ره  همجرت  دـش و  همجرت  هیداجـس  هفیحـص  ياهاعد 

.ددرگ حضاو  صخشم و  الماک  زارف ، نآ  زا  یطابنتسا  ناونع  موهفم  سرتسد و  رد 

تسد زا  هب  لئاق  ام  دوش و  یم  طابنتسا  یفلتخم  یناعم  یـسراف ، نابز  رد  یبرع  نابز  ياه  هژاو  زا  دراوم  یخرب  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 
هب هدرک و  تشادرب  تاغل  زا  یتوافتم  ياه  همجرت  تاعوضوم ، هب  هجوت  اـب  اذـل  میدوب ، ناوت  دـح  رد  نیواـنع  تاـعوضوم و  ندادـن 
زین و  نکن » مهارمگ   » ترابع هب  ، (1)« هعـسلاب ینتفت  الو   » هلمج رد  هک  یفتفت » ال   » ترابع ریظن  .میتسج  هرهب  نآ  زا  عوضوم ، بسانت 

رگید ییاج  رد  و  راکهنگ » تاـملک  هب   (2) «، هسفن یلع  یناجلا  انآ   » ترابع رد  هک  یناملا »  » هژاو ای  هدـش و  همجرت  نکن » مشیاـمزآ  »
.تسا هدیدرگ  همجرت  راکتیانج ،  » هب

ات دـش  هداد  رارق  نآ  همجرت  هارمه  هب  هیداجـس  هفیحـص  ياهاعد  موس ) دـلج  نایاپ  اهاعد ( ، ياهزارف  تاعوضوم و  شنیچ  نایاپ  رد 
هعجارم هب  راچان  هدیدرگ ، رکذ  تاعوضوم  اب  هارمه  هک  هدـش  عیطقت  زارف  ترابع و  ره  دـعب  لبق و  هب  ندرب  یپ  يارب  هدـننک  هعجارم 

هفیحص رگید  ياهپاچ  هب 

.دشابن هدشن ) يدنب  زارف  اسب  هچ  هک  )

یعاجرا عوضوم  دادعت 794  دراد و  دوجو  یلصا  عوضوم  زا 900  شیب  گنهرف ، نیا  رد 

19 ص : 

.تسیب ياعد  مود  تسیب و  زارف  زا  یشخب  ( 1 - 1
.متفهو لهچ  ياعد  زا  مودوداتشه  زارف  (2 - 2
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زین 9226 نیوانع  نآ  دادعت  هک  هدش  هتشاگن  اعد  ياهزارف  يارب  ینیوانع  نآ ، یلصا  تاعوضوم  تخاسریز  رد  .تسا  هدیدرگ  هیبعت 
.دشاب یم  ناونع 

ندومن یط  رتهب  رد  نف ، لها  يداقن  اذل  تسین ، بیع  زا  یلاخ  هدش ، ماجنا  شالت  تقد و  مغر  یلع  رـضاح ، همانگنهرف  هکنیا  هب  رظن 
.دوب دهاوخ  رمث  رمثم  اشگراک و  اعطق  ریسم ، نیا 

مادـقا نیا  هیداجـس ، هکرابم  هفیحـص  روحم  لوح  رد  ات  دومرف  اطع  قیفوت  هک  مییوگیم  ساپـس  دـمح و  ار  ناـنم  دـنوادخ  ناـیاپ ، رد 
.میراد میدقت  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  هاگشیپ  هب  ار  نآ  ماجنا و  یشهوژپ 

هک یلاعلا - » هب  لظدم   » يرهاظم یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  ناهفـصا ، هیملع  هزوح  میعز  ردـقیلاع و  عجرم  هژیو  تایانع  زا  نینچمه 
.مییامن یم  ینادردق  يرازگ و  ساپس  تسا -  هل  مظعم  يدوجو  تاکرب  زا  ناهفصا ، هیملع  هزوح  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  سیسأت 

يارب ناهفـصا ، هیملع  هزوح  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  نارگـشهوژپ  زا  نت  شـش  دیراد ، يور  شیپ  هک  يا  همان  گنهرف  نیودت  رد 
يراگن ناونع  عیطقت و  نینچمه  و  نیوانع ، تاعوضوم و  جارختسا  و  نآ ، بیترت  هیعدا و  ير  اگن  عوضوم  یکبـس  ندروآ  تسد  هب 

رکشت نانآ  کت  کت  زا  مناد  یم  مزال  دوخ  رب  هک  دندومن  یناوارف  ياه  تدعاسم  نتم ، شیاریو  اهنآ و  شنیچ  بیترت  زین  اهزارف و 
.میامن

ضرالا تاوامسلا و  عیدب  دمحلا  کل  مهللا 

يداجس دمحا  دیس 

ناهفصا هیملع  هزوح  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

هام 1385 نیدرورف 
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آ

بآ

ناگتشرف هب  اه ، بآ  شجنس  ندناسانش 

ِهاَیِْملا َلِیقاَثَم  ْمُهَْتفَّرَع  َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

هدناسانـش ناـنآ  هـبار  اـه  بآ  نزو  هـک  یناگتـشرف  ياـه  هورگ  رب  تناگتــشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تـسرف  دورد  سپ  ...
16و11و10/3 .يا

بآ نکاس  ناگتشرف 

ِءاَْملا ِضْرَْألا َو  ِءاَوَْهلا َو  ِناَّکُس  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

23و11و10/3 .بآ نیمز و  اوه و  نانکاس  ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

زیچان یبآ  زا  ناگدنب ، ندومن  زاغآ 

اَنَتْأَدَْتبا ٍنیِهَم  ٍءاَم  ْنِم  ...َکَّنِإ  َّمُهَّللا َو 

.يا هدومن  نامزاغآ  زیچان  بآ  زا  وت  ادنوادخ و 

5/9

رمع نایاپ  ات  دولآرتسکاخ ، بآ  ندیماشآ 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...يِرْهَد  َرِخآ  ِداَمَّرلا  َءاَم  ُْتبِرَش  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

میاه يدب  زا  يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازـس  همه  نآ  اب  مه  زاب  مشونب ، دولآرتسکاخ  بآ  ما ، یگدنز  تّدـم  رد  رگا  نم ، يادـخ  يا 
30/16 .متسین

ناگدنب هب  دنمدوس ، یناسر  بآ  ناگتشرف و 

...ٍِعفاَن َْکنِم  ٍیْقَِسب  ...َکَتَِکئاَلَم  ْدِهْشَأ  َو 

2/19 .زاس هدامآ  دوخ ، بناج  زا  دنمدوس  یبآ  نداتسرف  هب  ار  تناگتشرف  و 

مئاد ِیناوارف  اب  دنمدوس ، یندناسر  بآ 
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ٍلِجاَع ٍعیِرَس  ٍِلباَو  ُهُرَرِد ، ٍعِساَو  ُهُرْزُغ ، ٍِمئاَد  ٍِعفاَن ، َْکنِم  ٍیْقَِسب  .َهَرَفَّسلا  َماَرِْکلا  َکَتَِکئاَلَم  ْدِهْشَأ 

، رایـسب شندش  يراج  یگـشیمه ، شا  یناوارف  هک  دوخ -  بناج  زا  دـنمدوس  یبآ  نداتـسرف  هب  ار  تا  هدنـسیون  ِراوگرزب  ِناگتـشرف 
2/19 .زاس هدامآ  دشاب -  ناباتش  دنت و  تخس ،

ناگدنب هب  دنوادخ ، نداد  بآ  جیاتن 

ِعیِمَج ِیف  َراَعْـسَْألا  ِِهب  ُصِخُْرت  َو  َراَجْـشَْألا ، ِِهب  ُِتْبُنت  َو  َراَْـهنَْألا ، ِِهب  ُرِّجَُفت  َو  َباَـبِْجلا ، ُْهنِم  ُأَـلْمَت  َو  َباَرِّظلا ، ُْهنِم  ُلیُِـست  اًیْقَـس  اَنِقْـسا  َّمُهَّللا 
اَِنتَُّوق َیلِإ  ًهَُّوق  ِِهب  اَنُدیَِزت  َو  َعْرَّضلا ، ِِهب  ُّرُِدت  َو  َعْرَّزلا ، ِِهب  اََنل  ُِتْبُنت  َو  ِقْزِّرلا ، ِتاَبِّیَط  ِِهب  اََنل  ُلِمُْکت  َو  َْقلَْخلا ، َِمئاَهَْبلا َو  ِِهب  ُشَْعنَت  َو  ِراَْصمَْألا ،

ار اه  هپت  نآ  زا  هک  یناراب  اب  ار  ام  ادنوادخ 
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تمیق نآ  اب  ینایورب و  نآ  هلیـسو  هب  ار  اه  تخرد  يزاس و  ناور  نآ  اب  ار  اه  هناخدور  ینک و  رپ  نآ  زا  ار  اه  هاچ  ینادرگ و  يراج 
هزیکاپ ياه  يزور  يرادب و  اپ  ِرس  نآ  هلیـسو  هب  ار  ناگدیرفآ  ریاس  نایاپراهچ و  ینک و  نازرا  گرزب -  ياهرهـش  همه  رد  ار -  اه 

هلیسو هب  يزاس و  ریـش )  ) رپ نآ  اب  ار  ناویح  ناتـسپ  ینایورب و  نامیارب  شا  هلیـسو  هب  ار  اه  تشک  ینادرگ و  لماک  نامیارب  نآ  اب  ار 
5/19 .امن باریس  ییازفیب ، ام  يورین  رب  ییورین  نآ 

اهربا بآ  ندنادرگن  روش 

اًجاَجُأ اَْنیَلَع  ُهَءاَم  ْلَعَْجت  َال  ...َّمُهَّللا 

6/19 .نادرگن خلت  روش و  ام  رب  ار  ربا )  ) نآ بآ  ادنوادخ 

ابو هب  ناکرشم ، ياه  بآ  نتخیمآرد 

ِءَابَْولِاب ْمُهَهاَیِم  ْجُْزما  َّمُهَّللا َو 

.زیمآرد ابو  هب  ار  ناشیاه  بآ  ادنوادخ و 

12/27

شزرا یب  تسپ و  یبآ 

...ٍهَقِّیَض ٍمِحَر  َیلِإ  ...ٍْبلُص  ْنِم  اًنیِهَم  ًءاَم  ِینَتْرَدَح  َْتنَأ  َو 

.يدومن ریزارس  گنت ، یمحر  يوس  هب  یبلص  زا  مدوب ،)  ) تسپ یبآ  هک ) ماگنه  نآ   ) ارم وت  و 

23/32

خزود نانکاس  شوج و  بآ 

اًم _ یِمَح اَهَلْهَأ  یِقسَت  ...ٍراَن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

30و29/32 .دناشون یم  ناشوج  بآ  ار  شلها  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

( ناراب  ) بآ اب  اهرهش ، یکشخ  ندومن  لیاز 

َكاَیْقُِسب اَنِداَِلب  َلْحَم  ْبِهْذَأ  َّمُهَّللا 

4/36 .زاس فرطرب  شیوخ  يرایبآ  اب  ار ، ام  ياهرهش  ِیلاسکشخ  ادنوادخ 
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هدنب هب  خلت  یبآ  ندناشون  و  نمشد ،

ِِهتَراَرَم َقاَعُز  ِینَعِّرَُجی  ...ٍّوُدَع  ْنِم  ْمَکَف 

4/49 .دناشون نم  هب  هعرج  هعرج  ار  نیگآرهز  ِخلت  رایسب  بآ  هک  ینمشد  رایسب  هچ  سپ 

دابآ

ادخ یگدنب  اب  نتشگ ، دابآ 

َكاَّیِإ ِیَتلَزاَنُم  َو  َِکب ، یِِجئاَوَح  ِلاَْزنِإ  َو  َْکَیلِإ ، ِینوُکُِـسب  يِدُّرََجت  َو  ََکل ، ِدُّجَهَّتلاـِب  يِدُّرَفَت  َو  َکـِتَداَبِِعل ، ِهِیف  یِظاَـقیِِإب  ِیْلَیل  ْرُمْعا  َو 
َِکباَذَع ْنِم  اَُهلْهَأ  ِهِیف  اَّمِم  ِیتَراَجِإ  َو  َكِراَن ، ْنِم  ِیتَبَقَر  ِكاَکَف  ِیف 

وت و اب  نتفرگ  وخ  يارب  مندرک  شـشوک  و  وت ، يارب  يراد  هدنز  بش  هب  مندوب  اهنت  و  تا ، یگدنب  يارب  منتخاس  رادـیب  اب  ار  مبـش  و 
دازآ رب  نم  یپایپ  ندرک  عوجر  وت و  زا  میاه  تجاح  ندومن  تساوخرد 
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123/47 .نادرگ دابآ  درب ، یم  رس  هب  نآ  رد  نایخزود ،]  ] شراوازس هک  تباذع  زا  مندومن  ظفح  تشتآ و  زا  منتخاس 

وربآ

نارگید يوربآ  نتخیر 

ََکل ِدْمَْحلِاب  اًقُْطن  ...ٍضْرِع  ِْمتَش  ...ْنِم  ِیناَِسل  یَلَع  يَرْجَأ  اَم  ...ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

13/20 .هد رارق  ار  تدوخ  يارب  ساپس  يزیروربآ ، زا  هتخاس  يراج  منابز  رب  ناطیش )  ) وا هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

يرگناوت اب  هدنب ، يوربآ  ندومن  ظفح 

ِراَسَْیلِاب یِهْجَو  ْنُص  َو 

26/20 .نک ظفح  يرگناوت  اب  ار  میوربآ  و 

وجگنج يوربآ  ظفح 

...ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ًهَمْرُح ، ِِهئاَرَو  ْنِم  َُهل  یَعَر  ْوَأ  ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

؛ تشادـهگن وا  دوبن  رد  ار  شیوربآ  ای  دـش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
16/27 .هد شاداپ  وا ، شاداپ  نوگ  مه  گنس و  مه  ار  يو  سپ 

هدنَربوربآ یماو 

یِهْجَو ِِهب  ُِقلُْخت  ٍْنیَد  ْنِم  َهَِیفاَْعلا  َِیل  ْبَه  َو 

1/30 .يربب ار  میوربآ  نآ  اب  هک  یماو  زا  راد ، فاعم  ارم  و 

ربمایپ نیرتدنموربآ 

اًهاَج َكَْدنِع  ْمُهَهَجْوَأ  ...اًِسلْجَم َو  َْکنِم  َنیِِّیبَّْنلا  َبَْرقَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِِهلآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  اَنَِّیبَن  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

دوـخ و سلجم  رد  ناربماـیپ  نیرت  کـیدزن  زیخاتـسر ، زور  داـب -  شنادـناخ  رب  وا و  رب  وـت  ياـهدورد  هک  ار -  اـم  ربماـیپ  ادـنوادخ 
18/42 .هد رارق  دوخ  دزن  نانآ  نیرتدنموربآ 

نایناهج زا  ندومن  تساوخرد  زا  هدنب ، يوربآ  ظفح 

َنیَِملاَْعلا َنِم  ٍدَحَأ  َیلِإ  ِبَلَّطلا  ِنَع  یِهْجَو  ْنُص  َو 
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131/47 .نک ظفح  نایناهج ، زا  يدحا  يوس  هب  تساوخرد  زا  ار  میوربآ  و 

نادوسح ياهریت  جامآ  هدنب ، يوربآ 

ِهیِماَرَِمل اًضَرَغ  یِضْرِع  َلَعَج  ...ْدَق  ٍدِساَح  ْنِم  ْمَک  َو 

.داد رارق  دوخ  ياهریت  فده  ارم  يوربآ  هک  يدوسح  رایسب  هچ  و 

9/49
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شتآ

خزود شتآ  رد  ندنام  هشیمه  زا  نیعبات ، ندناهر 

اَهِیف ِدُولُْخلا  ِلوُط  ِراَّنلا َو  ِهَّبَک  َو  اَِهتاَروُذْحَم ، ْنِم  ُهَْنتِْفلا  ِِهب  ُعَقَت  اَّمِم  ْمُهَِیفاَُعت 

تیفاع تسا ، شتآ  رد  ندـنام  هشیمه  شتآ و  یتخـس  كانـسرت و  روما  زا  ییاه  شیاـمزآ  هدـنروآدوجو  هب  هک  هچنآ  زا  ار  ناـشیا 
.یشخب

18/4

ناطیش توعد  ماجنارس  خزود ، شتآ 

ِراَّنلا َیلِإ  ِِهتَوْعَد  یَهَْتنُم  ...َّنَِأب  ٌِنقُوم  ٍِذئَنیِح  اَنَأ  َو 

24/16 .تسا شتآ  يوس  هب  وا  توعد  نایاپ  هک  مراد  رواب  ماگنه  نامه  رد  نم  و 

راک تیصعم  يازج  خزود ، شتآ 

َُکْتیَـصَع اَم  ِلَّوَأ  ِیف  َْکنِم  ِیئاَزَج  َناَک  ْذِإ  ...ٍقاَقِْحتْـسِاب  ِیل  ٍبِجاَو  ُْریَغ  َِکلَذ  َّنِإَف  ...َکَتَرِفْغَم  ُبِجْوَتْـسَأ  َنیِح  ِیل  ُرِفْغَت  َْتنُک  ْنِإ  َو 
َراَّنلا

رد نم  رفیک  اریز  .تسین  نم  ندوب  راوازـس  زا  نآ  هک  یتسردـب  سپ  مشاب ، وت  شزرمآ  بجوتـسم  هک  یماـگنه  يزرماـیب  ارم  رگا  و 
31/16 .دوب شتآ  مدرک ، هک  یهانگ  نیتسخن 

ینمشد شتآ  ندرک  شوماخ 

ِهَِرئاَّنلا ِءاَفْطِإ  ...ِیف  ...َنیِِحلاَّصلا  ِهَْیلِِحب  ِینِّلَح 

10/20 .ارایب ناگتسیاش  تنیز  هب  هنیک ، شتآ )  ) ندناشنورف رد  ارم 

یهلا باذع  هدعو  يارب ) يرازبا  ، ) خزود شتآ 

َكاَضِر ْنَع  َفَدَص  ْنَم  اَِهب  َتْدَّعََوت  ...ٍراَن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

29/32 .يا هداد  باذع  هدعو  ْدنادرگ ، يور  وت  يدونشوخ  زا  ار  هک  ره  نآ  اب  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

نامرفان رب  يریگ  تخس  رازبا )  ) خزود شتآ 
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َكاَصَع ْنَم  یَلَع  اَِهب  َتْظَّلَغَت  ٍراَن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.یتفرگ تخس  هدرک ، ینامرفان  ار  وت  هک  ره  هب  نآ  اب  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

29/32

خزود شتآ  زا  يرود  تهج  یهاوخراهنز 

اَْهنَع َرَّخَأ  َو  اَْهنِم ، َدَعَاب  اَِمل  َکیِدْهَتْسَأ  َو 

31/32 .دَنادرگ بقع  دزاس و  رود  شتآ )  ) نآ زا  هچنآ  يارب  مهاوخ ، یم  ییامنهار  وت  زا  و 

َِکتَمْحَر ِلْضَِفب  اَْهنِم  ِینْرِجَأ  َو 

32/32 .زاس نمیا  شتآ )  ) نآ زا  تتمحر  يرایسب  هب  ارم  و 
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خزود شتآ  زا  يدازآ  يارب  تساوخرد 

َكِراَن ْنِم  ِیتَبَقَر  ِكاَکَف  ِیف  َكاَّیِإ  ِیَتلَزاَنُم  ...َِکتَداَبِِعل َو  ِهِیف  یِظاَقیِِإب  ِیْلَیل  ْرُمْعا  َو 

123/47 .نادرگ دابآ  تشتآ ، زا  منتخاس  دازآ  رب  نم  یپایپ  ندرک  عوجر  و  تا ، یگدنب  يارب  منتخاس  رادیب  اب  ار  مبش  و 

: خزود شتآ  ياه  یگژیو 

شا یتخس  .أ 

ِراَّنلا ِهَّبَک  َو  اَِهتاَروُذْحَم ، ْنِم  ُهَْنتِْفلا  ِِهب  ُعَقَت  اَّمِم  ْمُهَِیفاَُعت  َو 

18/4 .یشخب تیفاع  تسا ، شتآ  یتخس  كانسرت و  روما  زا  ییاه  شیامزآ  هدنروآدوجو  هب  هک  هچنآ  زا  ار  ناشیا  و 

نآ هجنکش  .ب 

ِراَّنلا َباَذَع  َِکتَمْحَِرب )  ) ِیِنق َو 

30/20 .امرف ظفح  شتآ ، باذع  زا  دوخ  تمحر  هب  ارم  و 

ِریِعَّسلا ِباَذَع  ْنِم  اَنْذِعَأ  َو 

.هد هانپ  شتآ  هجنکش  زا  ار  ام  و 

12/25

ِراَّنلا َباَذَع  اَِنق  َو 

.راد نامهاگن  شتآ  هجنکش  زا  و 

13/25

نآ ياه  هراپ  ندیطلغ  مه  يور  .ج 

ٍضَْعب یَلَع  اَهُضَْعب  ُلوُصَی  َو  ٌضَْعب ، اَهَضَْعب  ُلُکْأَی  ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

29/32 .درب یم  هلمح  رگید  یخرب  رب  یخرب  دروخ و  یم  ار  رگیدکی  شیاه  هراپ  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

شندوب کیدزن  کیرات و  .د 
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ٌبیِرَق اَهُدیَِعب  ...ٌهَْملُظ َو  اَهُرُون  ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

29/32 .تسا کیدزن  شرود  و  یکیرات ، شرون  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

نآ ندوب  كاندرد  ه ._

ٌمِیلَأ اَُهنِّیَه  ...ٍراَن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

29/32 .تسا كاندرد  ششیاسآ  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

شندوب ناوختسا  هدنناسوپ  .و 

اًم _ یِمَر َماَظِْعلا  ُرَذَت  ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.دناسوپ یم  ار  اه  ناوختسا  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

30و29/32

دوخ ندرک  کبس  زا  شا  یناوتان  .ز 

اَْهَیلِإ َمَلْسَتْسا  اََهل َو  َعَشَخ  ْنَّمَع  ِفیِفْخَّتلا  یَلَع  ُرِدْقَت  َال  ...ٍراَن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
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وا میلـست  دیامن و  ینتورف  شیارب  هک  یـسک  زا  اه ) هلعـش   ) ندرک کبـس  رب  رداق  هک  یـشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادـنوادخ ،
30و29/32 .تسین ددرگ ،

نایخزود اب  نآ ، رادید  .ح 

ِلَابَْولا ِدیِدَش  ِلاَکَّنلا َو  ِمِیلَأ  ْنِم  اَْهیََدل  اَم  ِّرَحَِأب  اَهَناَّکُس  یَْقَلت  ...ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.دوش یم  وربور  تخس  بقاوع  كاندرد و  ِرفیک  نیرت  نازوس  اب  دوخ  نانکاس  اب  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

30و29/32

شندوب نابرهمان  .ط 

اَهَفَطْعَتْسا ِنَم  ُمَحَْرت  َال  َو  اَْهَیلِإ ، َعَّرَضَت  ْنَم  یَلَع  یِْقُبت  َال  ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

30و29/32 .دنک یمن  محر  شنایوجرهم  هب  تسین و  نابرهم  شناگدننک  يراز  رب  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

نآ یمرگ  .ي 

َكِراَن َّرَح  ُعیِطَتْسَت  َْفیَکَف  ...

؟5/50 دراد ییاناوت  ار  تشتآ  يامرگ  هنوگچ  سپ  ...

نایاپ رِخآ 

ترخآ

نیعبات دزن  ترخآ ، يارب  لمع  ّتیبوبحم 

ِلِجْآِلل َلَمَْعلا  ُمِْهَیلِإ  َبِّبَُحت  َو 

16/4 .ینک بوبحم  ناشرظن  رد  ار  ترخآ  يارب  لمع  و 

هدنب يارب  ترخآ ، ایند و  یکین  ندنادرگ  لماک  لماع 

ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  َْریَخ  اَِهب  ِیل  ْلِمْکَأ  ...ِهَلْهُْملا  ِماَّیَأ  ِیف  َِکتَعاَِطب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو  ِهَْلفَْغلا ، ِتاَقْوَأ  ِیف  َكِرْکِِذل  ِینْهِّبَن 

ایند و ریخ  هلیـسو ، نیدـب  .راـمگب و  دوخ  تعاـط  هب  مرمع ، ِتلهم  ياـهزور  رد  .نک و  رادـیب  دوخ  داـی  يارب  تلفغ ، تاـقوا  رد  ارم 
29/20 .امن لماک  میارب  ار  ترخآ 
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ترخآو ایند  رد  هنسح ، ياطع  تساوخرد 

ًهَنَسَح ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَسَح َو  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  َو 

30/20 ، 13/25 .نک نامیاطع  یکین ، مه  ترخآ  رد  یکین و  ایند  رد  و 

ترخآ ایند و  رما  رد  هدنب ، حالص  هب  اناد  ادخ 

ِیتَرِخآ َياَْینُد َو  ِْرمَأ  ْنِم  ِینُِحلُْصی  اَم  ُمَْلعَت  ْدَق  َّمُهَّللا 

10/22 .یناد یم  دنک  یم  حالصا  ار  مترخآ  نم و  يایند  راک  هچنآ  وت  ادنوادخ 
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ترخآ ایند و  رد  اطخ ، زا  هدنب  يرادهگن 

...ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  ِیف  َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحِالا  َو  اَیاَطَْخلا ، َنِم  َظُّفَحَّتلا  ِیْنقُزْرا  َو 

13/22 .هد يزور  ترخآ  ایند و  رد  اه ، شزغل  زا  يراد  نتشیوخ  اهاطخ و  زا  يراددوخ  ارم  و 

ترخآ ایند و  رد  یتسردنت ، هدنب و  نیب  نتخادنین  ییادج 

ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  ِیف  َِکتَِیفاَع  َْنَیب  ِیْنَیب َو  ْقِّرَُفت  َال  َو 

1/23 .زادنین ییادج  تتیفاع  نم و  نیب  ترخآ  ایند و  رد  و 

ترخآ ایند و  یتسردنت 

ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  َهَِیفاَع  َهَِیفاَْعلا ، ِینََدب  ِیف  ُدِّلَُوت  ...ًهَِیفاَع  ِیِنفاَع 

2/23 .ترخآ ایند و  تیفاع  دَیاز ، تیفاع  ممسج  رد  هک  یتیفاع  .هد  تیفاع  نم  هب 

ترخآ ایند و  رد  هدنب ، لاح  حالصا 

...ِیتَرِخآ َياَْینُد َو  ِیف  ِینُِحلُْصی  اَم  ِّلُِکب  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

9/25 .راد ینازرا  نم  رب  تسا ، محالص  هب  مترخآ  میایند و  رد  هچ  ره  و 

ادخ زا  ترخآ ، ایند و  يارب  تساوخرد 

ِلِجاَع ِیف  يَِدلَِول  یِسْفَِنل َو  َُکْتلَأَس  يِذَّلا  َْلثِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  ِتاَِملْسُْملا َو  َنیِِملْسُْملا َو  َعیِمَج  ِطْعَأ  َو 

ِهَرِخْآلا ِلِجآ  اَْینُّدلا َو 

يایند رد  مدومن ، تساوخرد  وت  زا  منادـنزرف  دوخ و  يارب  هچنآ  ِدـننام  نامیا ، اب  ناـنز  نادرم و  ناملـسم و  ناـنز  نادرم و  همه  هب  و 
12/25 .شخبب هدنیآ  ترخآ  ینونک و 

ترخآ يوس  هب  تلحر  نامز  یکیدزن 

ٌقاَلِْطنا ٌلیِحَر َو  ِهَرِخْآلا  َیلِإ  اَّنِم  اَنَد  َو 

13/42 .دوش کیدزن  رگید  ناهج  هب  ام  نتفر  ندرک و  چوک  و 
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ترخآ ِندوبن  ییاوسر  لحم  تساوخرد 

َِکتَرِخآ ِیف  ُهَْلثِم  ِینْمُِقت  اَلَف  َكاَْینُد  ِیف  ٍهَحیِضَف  َماَقَم  ِینْمُِقت  َْمل  ْذِإ  َو 

120/47 .رادن اپ  هب  ییاوسر ) ماقم  رد   ) ارم تترخآ  رد  نآ  دننام  سپ  یتشادن ، اپ  هب  ییاوسر  ماقم  رد  تیایند  رد  ارم  هک  نامز  نآ  و 

نانمؤم هب  ترخآ ، ایند و  زا  يریخ  ياطعا 

ِیبیِصَن یِّظَح َو  َرِّفَُوت  ْنَأ  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  ِْریَخ  ْنِم  اًْریَخ  ِِهب  ْمِهیِطُْعت  ْوَأ  ...ٍْریَخ  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَـسَق  اَمْهَم  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 
ُْهنِم

ایند و ياهریخ  زا  يریخ  ای  ییامن ، یم  تمـسق  یکین  تنامیا ، اـب  ناگدـنب  ناـیم  هاـگره  هک  میاـمن  یم  تساوخرد  وت  زا  ادـنوادخ ،
2/48 .نادرگ دایز  نآ  زا  ارم  بیصن  هرهب و  ینک ، یم  اطع  ناشیا  هب  ار  ترخآ 
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ترخآ ایند و  رما  يارب  ادخ ، ریغ  هب  نتشادن  دیما 

َكاَوِس َياَْینُد  ِیتَرِخآ َو  ِْرمَِأل  وُجْرَأ  َال  ...یِّنِإَف 

4/48 .مرادن دیما  وت  زج  يدحا  هب  میایند  ترخآ و  راک  يارب  هک  یتسرد  هب  سپ 

ترخآ یکین  هب  ایند ، رد  ادخ  لضف  نتخاس  هتسویپ 

اَهِمیِعَن ِهَرِخْآلا َو  ِْریَِخب  َِکلَذ  ْلِص  ...َكَْدنِع َو  اَم  ِهَعَس  َِکلْضَف َو  ْنِم  ِینْدِز  َو 

28/48 .نادرگ هتسویپ  شناوارف  تمعن  ترخآ و  ریخ  هب  ار  نآ  .ازفیب و  تسوت ، دزن  هچنآ  یخارف  لضف و  زا  میارب  و 

ترخآ ایند و  ریخ  زا  هدنب ، نتخاسن  مورحم 

يِرْکُش ِهَّلِِقل  َیلوُْألا  ِهَرِخْآلا َو  َْریَخ  ِیْنمِرَْحت  اَلَف  یَِهلِإ 

13/51 .نادرگن هرهب  یب  ایند  ترخآ و  ریخ  زا  مکدنا ، ساپس  رطاخ  هب  ارم  سپ  نم ، يادخ 

ترخآ ایند و  رد  ادخ ، ینابرهم 

اَمُهَمیِحَر ِهَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا َو  َناَمْحَر  اَی 

1/54 .ود نآ  رد  نابرهم  ترخآ و  ایند و  رد  هدنشخب  يا 

ناسنا مدآ 

مالسلا هیلع  مدآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  نامز  زا  امنهار ، نتشامگ 

...ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َیلِإ  َمَدآ  ْنَُدل  ْنِم  اًلِیلَد  ِِهلْهَِأل  َتْمَقَأ  َو 

2/4  - . داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  ات  مدآ  نارود  زا  یتشامگ ، ییامنهار  نامز ) رصع و   ) نآ لها  يارب  و 

هقوذآ

مالسا نارادزرم  هب  هقوذآ  ندناسر 

ْمِهِرَیِم َْنَیب  ِْرتاَو  َو 
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2/27 .ناسرب یپایپ  ار  ناشی  هقوذآ  و 

نیمزرس نیرترود  رد  ، ناکرشم ياه  هقوذآ 

ْمُْهنَع اَهِدَْعبَأ  َکِضْرَأ َو  ِّصَحَأ  ِیف  ْمُهَرَیِم  ْلَعْجا  َو 

12/27 .هد رارق  دوخ  نیمز  طاقن )  ) نیرترود نیرت و  تکرب  یب  رد  ار  ناشیاه  هقوذآ  و 

ماکحا ارآ 

یگتسارآ

زا یهاوخ  تجاح  نتسارآ  و  هدنب ، سْفن 
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دنمتجاح

َْکَیلِإ ُهَِجئاَوَح  ُعَفْرَی  ْنَم  َیلِإ  اَهَْعفَر  یِسْفَن  ِیل  َْتلَّوَس  ...ْدَق  ٌهَجاَح  َْکَیلِإ  ِیل  َّمُهَّللا َو 

یم مـیارب  هدرک  بـلط  وـت  زا  ار  شیاـه  تجاـح  هـک  یــسک  زا  ار  نآ  عـفر  نـم  سفن  هـک  مراد  یتجاـح  وـت  يوـس  هـب  ادـنوادخ و 
15/13 .دیارآ

لطاب نتسارآ  ناطیش و 

ُهاَْنفِّرَعَف ٍلِطَاب  ْنِم  اََنل  َلَّوَس  اَم  َّمُهَّللا َو 

7/17 .ناسانشب ام  هب  هتسارآ ، ام  يارب  لطاب  زا  هچنآ  ادنوادخ و 

ناگتسیاش رویز  هب  هدنب ، نتسارآ 

َنیِِحلاَّصلا ِهَْیلِِحب  ِینِّلَح  َو 

10/20 .ارایب ناگتسیاش  تنیز  هب  ارم  و 

نادنزرف هب  نیدلاو ، سلجم  نتسارآ 

يِرَضْحَم ْمِِهب  ْنِّیَز  َو 

.امن هتسارآ  ناشیا  هلیسو  هب  ارم  سلجم  و 

4/25

دب هشیدنا  اب  اطخ ، ندش  هتسارآ 

ُتْطَّرَفَف ِءوُّسلا  ُرِطاَخ  َءاَطَْخلا  َِیل  َلَّوَس  َو 

16/32 .مدومن یهاتوک  وت ) نامرف  زا   ) سپ تسارآ ، نم  يارب  ار  اطخ  ْدب  هشیدنا  و 

هدنب تعاط  هب  ناضمر ، هام  تاقوا  نتسارآ 

ََکل اَِنتَعاَِطب  ُهَتاَقْوَأ  ْنِّیَز  َو 

.هد تنیز  دوخ ، يارب  ام  تعاط  هب  ار  شتاقوا  و 
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17/44

ناگدنب تاجانم  نتسارآ 

ِراَهَّنلا ِْلیَّللِاب َو  َِکتاَجاَنُِمب  َدُّرَفَّتلا  َِیل  ْنِّیَز  َو 

110/47 .ارایب میارب  زور  بش و  رد  ار  تدوخ  اب  تاجانم  ییاهنت  و 

ناراکزیهرپ رویز  هب  هدنب ، نتسارآ 

َنیِقَّتُْملا َهَْیلِح  ِینِّلَح  َو 

127/47 .يارایب ناراکزیهرپ  رویز  هب  ارم  و 

تشهب ياه  غاب  یگتسارآ 

َِکئاَیِفْصَِأل اَهَْتنَّیَز  ِیتَّلا  ِناَنِْجلا  ِیف  َِکئاَِیلْوَأ  ْنِم  َنِیبَیْطَْألا  َِیب  ْرِواَج  َو 

128/47 .نادرگ هیاسمه  ْتناتسود  نیرت  كاپ  اب  ارم  يا ، هتسارآ  تناگدیزگرب  يارب  ار  اهنآ  هک  ییاه  غاب  رد  و 

شمارآ زین  هتسهآ و  مارآ 

شیاسآ شمارآ 

هدننک هتسخ  تاکرح  زا  نتفرگ  مارآ  بش و 

ِبَصَّنلا ِتاَضَهَن  ِبَعَّتلا َو  ِتاَکَرَح  ْنِم  ِهِیف  اُونُکْسَِیل  َْلیَّللا  ُمَُهل  َقَلَخَف 
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5/6 .دنیاسایب تخس  ياه  شبنج  هدننک و  هتسخ  ياه  تکرح  زا  ات  دیرفآ  نانآ  يارب  ار  بش  سپ 

بش ِمارآ  تحار و  هماج  ندرک  ربرد 

ِهِماَنَم ِِهتَحاَر َو  ْنِم  اوُسَْبلَِیل  اًساَِبل  ُهَلَعَج  ...َْلیَّللا َو  ُمَُهل  َقَلَخَف 

.دننک ربرد  ار  باوخ  یتحار و  هماج  ات  تخاس  ششوپ  ار  نآ  دیرفآ و  نانآ  يارب  ار  بش  سپ 

5/6

حبص رد  مارآ ، ِتادوجوم  ندش  دراو 

...ُهُکِّرَحَتُم ُُهنِکاَس َو  اَمُْهنِم ، ٍدِحاَو  ِّلُک  ِیف  َْتثََثب  اَم  َو  اَهُضْرَأ ، اَهُءواَمَس َو  ََکل : اَِهتَلْمُِجب  اَهُّلُک  ُءاَیْشَْألا  ِتَحَبْصَأ  َو 

9/6 .میتسه وت  ِنآ  زا  همه  هدنبنج و  مارآ و  زا  یتخاس ، هدنکارپ  ود  نیا  رد  هچنآ  و  شنیمز ، نامسآ و  زا  زیچ  همه  دندرک  حبص  و 

یهلا لضف  هب  نتفرگ ، مارآ 

ِینَسَنآ َُکلْضَف 

25/13 .دومن مارآ  ارم  وت  لضف 

ادخ رادید  زا  هدنب ، سرت  يارب  يا  هدنهد  شمارآ  ِدوبن 

ِیتَعْوَِرل َنِّکَسُم  اَلَف  .َِکئاَِقل  ِفْوَخ  یَلَع  ُْتفَرْشَأ 

1/21 .مرادن مسرت  يارب  يا  هدنهد  شمارآ  ما و  هتشگ  کیدزن  ترادید  سرت  هب 

قلخ ناکین  ادخ و  هب  هدنب ، لد  شمارآ 

َکِْقلَخ ِراَیِِخب  َِکب َو  ِیتَیاَفِک  ِیئاَنِْغتْسا َو  یِسْفَن َو  َْسنُأ  ِیْبلَق َو  َنوُکُس  ْلَعْجا  َِلب  ...

.هد رارق  تبوخ  ناگدیرفآ  دوخ و  هب  ار  متیافک  ما و  يزاین  یب  مناج و  سنا  ملد و  شمارآ  هکلب  ...

12/21

لد شمارآ  نتفایرد  ببس 

اَِمب یِّنِم  ِسْفَّنلا  َهَنِینْأَـمُط  اَـضِّرلا َو  َحْوَر  یِـسْفَن  ْنِم  َفَّرَعَتَأ  یَّتَـح  ...َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اَِـمب  َکـَل  ِرْکُّشلا  ِیف  يِریِـصْقَت  َدـْنِع  َّقَْحلا  ِیْنقُزْرا  َو 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


ِْنمَْألا ِفْوَْخلا َو  ِلاَح  ِیف  ُثُدْحَی  امِیف  ََکل  ُبِجَی 

میـسن ات  امرف ، ما  يزور  ار  قح  هب ) فارتعا  ، ) مدومن یهاتوک  يا  هتـشاد  ینازرا  نم  هب  هک  ییاـه  تمعن  هب  رکـش  رد  هک  یماـگنه  و 
.مبایرد تسا ، بجاو  وت  يارب  نآ  رکش  و  دهد ، یم  خر  ینمیا  سرت و  لاح  رد  هچنآ  هب  تبسن  ار  دوخ  شمارآ  يدونشوخ و 

11/22

شمارآ زا  نانمشد ، لد  نتخاس  یهت 

ِهَنَمَْألا َنِم  ْمَُهبُوُلق  ِلْخَأ  َّمُهَّللا 

.راد یهت  شمارآ  زا  ار  ناشیاه  لد  ادنوادخ ،

11/27

ناراکوکین هاگشمارآ  گرم ،

یَلَع َُهل  ُصِرَْحن  ...اًلَمَع  ِلاَمْعَْألا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ْلَعْجا  َو 
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ِِهب ُسَنَْأن  يِذَّلا  اَنَسَنْأَم  ُتْوَْملا  َنوُکَی  یَّتَح  َِکب  ِقاَحَّللا  ِکْشَو 

یـسنا لحم  ام  يارب  گرم  هک  ییاج  ات  .میزرو  صرح  وت  هب  ندیـسر  دوز  هب  نآ  اب  هک  هد  رارق  ام  يارب  یلمع  هتـسیاش ، لاـمعا  زا  و 
3/40 .میریگ سنا  نآ  هب  هک  دشاب 

نآرق تیامح )  ) هیاس رد  ناگدنریگ  مارآ 

ِهِحاَنَج ِّلِظ  ِیف  ُنُکْسَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

7/42 .دنوش یم  نکاس  نآ  تیامح )  ) لاب هیاس  رد  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

ناگدرم هاگمارآ  اهروگ ،

ِقاَلَّتلا ِمْوَی  ِتاَقیِم  َیلِإ  يَوْأَْملا  َیِه  ُرُوبُْقلا  َِتناَک  َو 

13/42 .دشاب ندنام  هاگمارآ )  ) هاگیاج تمایق ، ماگنه  ات  اهروگ  و 

ادخ دزن  یهاگتحارتسا  رد  نتفرگ  مارآ 

اِنئَمْطُم ِْهَیلِإ  يِوآ  اًلیِقَم  َكَْدنِع  ِیل  ْلَعْجا 

129/47 .هد رارق  مریگ ، مارآ  نآ  رد  رطاخ  هدوسآ  هک  یهاگتحارتسا  دوخ  دزن  میارب 

تسادخ دزن  هچنآ  هب  هدنب ، لد  نتخاس  مارآ 

َكَْدنِع اَِمب  اًِقثاَو  ِیْبلَق  ْلَعْجا  َو 

.نادرگ مارآ ) و   ) نئمطم تسوت ، دزن  هچنآ  هب  ار  ملد  و 

130/47

هدنب يارب  شمارآ ، ندومن  مهارف 

َهَنِینْأَمُّطلا ...َِیل  ْعَمْجا  َو 

130/47 .زاس مهارف  میارب  ار  شمارآ  و 

نمشد هنیک  نتفرگن  مارآ 
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ُُهلِیلَغ ْنُکْسَی  َْمل  َو  ُهَْظیَغ ، ِفْشَی  َْمل  ُهَتْدَدَرَف 

.يدنادرگزاب ار  وا  دوب ، هتفرگن  رارق  شا  هنیک  هدادن و  يدوبهب  ار  شمشخ  هک  یلاح  رد  سپ 

6/49

نت يربخ  یب  اه و  گر  ندیمرآ 

ِِهقوُرُع ِنوُکُِسل  ٌِلفاَغ  ُُهنََدب  ...ْنَم  َلاَءوُس  َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

8/52 .هدنام لفاغ  شیاه ، گر  شمارآ  رطاخ  هب  وا  نت  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 

یگتسارآ شیارآ 

وزرآ

زارد يوزرآ 

اَِنلاَمآ ِیف  َّدُمَن  ...ْنَأ  َِکب  ُذوُعَن  َو 

5/8 .مینک زارد  ار  نامیاهوزرآ  هکنیا  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

ناطیش ياهوزرآ  هب  دامتعا 
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ِهِِّیناَمَِأب ِهَقِّثلا  َنِم  ...َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

1/17 .میرب یم  هانپ  وت  هب  وا  ياهوزرآ  هب  نانیمطا  زا  ام  ادنوادخ 

یهلا تمظع  رکذ  هب  ناطیش ، هدش  اقلا  يوزرآ  لیدبت 

...َِکتَمَظَِعل اًرْکِذ  ...یِّنَمتَّلا  َنِم  یِعوُر  ِیف  ُناَْطیَّشلا  یِْقُلی  اَم  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

13/20 .هد رارق  ار  تا  یگرزب  دای  دنکفا ، یم  نم  لد  رد  وزرآ  زا  ناطیش  هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

یهلا تمحر  هب  دیما  رد  هدنب ، يوزرآ  ییاجرباپ 

ِیلَمَأ َِکتَمْحَر  ِءاَجَر  ِیف  ْقِّقَح  َو 

28/20 .شخب قّقحت  مراد  تتمحر  هب  دیما  رد  هک  ار  ییوزرآ  و 

نتفاین اهوزرآ  هب  یهار  ادخ  زج 

َكَْریَغ ِیلَمَأ  ْنِم  ٍءْیَش  َیلِإ  َلِیبَّسلا  ِدِجَأ  َْمل  ...َمیِسَْجلا  َکَلْضَف  ِینَتْعَنَم  ...ْنِإ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.مباین وت  ریغ  میوزرآ ، زا  کی  چیه  يوس  هب  یهار  يرادزاب ، نم  زا  ار  تگرزب  لضف  رگا  ادنوادخ 

5/21

نآ هرابرد  ناطیش  هدعو  فلخ  و  وزرآ ،

اَنَفَلْخَأ اَناَّنَم  ْنِإ  َو 

.دنک هدعو  فلخ  دَنادرگ ، دنموزرآ  ار  ام  رگا  و 

7/25

زارد يوزرآ  هب  ناگدنب ، ندومزآ 

ِلَمَْألا ِلوُِطب  اَِنلاَجآ  ِیف  ...اَنَْتیَلَْتبا  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

1/29 .يدومزآ زارد ، يوزرآ  هب  ْنامیاه  یگدنز  تّدم  رد  ار  ام  وت  انامه  ادنوادخ 

نالاسنهک ِرمع  رد  عمط  ببس  وزرآ ،
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َنیِرَّمَعُْملا ِراَمْعَأ  ِیف  اَِنلاَمِآب  اَنْعِمَط  َو 

1/29 .میدرک عمط  نالاسنهک ، ياهرمع  رد  نامیاهوزرآ ، اب  و 

دنوادخ هب  تبسن  يدنموزرآ 

ََکل اًلِّمَءُوم  َكَوَْحن  َلَْبقَأَف 

8/31 .هدروآ يور  تیوس  هب  وت ، هب  هناراودیما  يوزرآ ) اب   ) سپ

گرزب يوزرآ  كدنا و  رادرک 

اًلَمَأ ُمیِسَْجلا  اًلَمَع ، ُفیِعَّضلا  ُْدبَْعلا  اَنَأ  َو 

9/32 .تسا گرزب  شیوزرآ  فیعض و  شلمع  هک  متسه  يا  هدنب  نم  و 

یهلا وفع  زج  هدنب ، ياهوزرآ  هتشر  ندش  هدیرب 

َكِْوفَع ْنِم  ِِهب  ٌمِصَتْعُم  اَنَأ  اَم  اَّلِإ  ِلاَمْآلا  ُمَصِع  یِّنَع  ْتَعَّطَقَت  َو 
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9/32 .ما هدز  گنچ  نآ  هب  هک  تشیاشخب  زج  هدیرب ، نم  زا  وزرآ  ياه  هتشر  و 

دنموزرآ ِهورگ  نیرتدیماان  هرمز  رد 

َنِیِلمْآلا َكِدُوفُو  َطَْنقَأ  ...ْنُکَأ  َال  َو 

.مشاب 15/32 تدنموزرآ  ياه  هورگ  نیرتدیماان  زا  نم  ادابم  و 

هدنب يوزرآ  ياطع 

ِیلَمَأ ِیل  ْبَه  َو 

16/37 .شخبب نم  هب  ار  میوزرآ  و 

نتشاد زارد  يوزرآ  زا  ناگدنب ، نتشادزاب 

...ِلَمَْعلا ِقْدِِصب  اَّنَع  ُهْرِّصَق  َو  ِلَمَْألا ، َلوُط  اَنِفْکا  َو 

1/40 .نک هاتوک  ام  زا  ار  نآ  نیتسار ، لمع  اب  رادزاب و  زارد  يوزرآ  زا  ار  ام  و 

وزرآ ببس  هب  راک ، زا  ناگدنب  ندشن  هتشادزاب  لماع 

ِلَمَْعلا ِنَع  ُلَمَْألا  ُمِهِْهُلی  َْمل  َو  ِهِرُوِنب ، اوُؤاَضَتْسا  َنیِذَّلا  َراَثآ  اَِنب  َوُفْقَت  ...یَّتَح  ...ِراَزْوَْألا  َلِْقث  اَّنَع  ِنآْرُْقلِاب  ْطُطْحا  َو 

، وزرآ دنتـسج و  ینـشور  نآ ، رون  زا  هک  ینادرگ  یناسک  یپ  رد  ار  ام  ات  زیر ، ورف  اـم  زا  ار  ناـهانگ  ینیگنـس  نآرق ، تمظع )  ) هب و 
9/42 .درکن مرگرس  کین )  ) راک زا  ار  نانآ 

ریخ و نیرتهب  يدنموزرآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یهلا ششخب 

َِکتَماَرَک َِکلْضَف َو  َكِْریَخ َو  ْنِم  ُلُمْأَی  اَم  َلَْضفَأ  اَِهب  ُهُغِّلَُبت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َّمُهَّللا  ِّلَص 

، دراد وزرآ  هـک  یتــمارک  لــضف و  ریخ و  نـیرترب  هـب  ار  وا  نآ  اــب  هـک  يدورد  .تـسرف  دورد  شنادــناخ  دـّـمحم و  رب  ادــنوادخ 
21/42 .یناسرب

ناضمر هام  رد  اهوزرآ ، ندوب  کیدزن 

ُلاَمْآلا ِهِیف  َْتبُرَق  ٍرْهَش  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
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.دش کیدزن  نآ  رد  اهوزرآ  هک  یهام  وت  رب  دورد 

25/45

ادخ مرک  نایاپ  هب  ندیسر  اهوزرآ و 

ِتاَجاَْحلِاب َکِمَرَک  يَدَم  َنوُد  ُلاَمْآلا  ِتَفَرَْصنا 

12/46 .تسا هدش  هدروآرب  اه  تجاح  اب  تمرک ، نایاپ  هب  ندیسر  زا  شیپ  اهوزرآ 

ادخ زا  نادنموزرآ ، ندنامن  مورحم 

َنُوِلمْآلا َْکنِم  ُبیِخَی  َال 

.دنوش یمن  هرهب  یب  وت  هاگرد )  ) زا نادنموزرآ 

15/46

ادخ دنموزرآ  هب  شزرمآ ، ماعنا 

َِکناَْرفُغ ْنِم  َکَلَّمَأ -  ْنَم  یَلَع  ِِهب  َّنُمَت  ْنَأ  َکُمَظاَعَتَی  َال  اَِمب  َّیَلَع -  ُْنْنما  َو 

هب تسین و  نارگ  وت  رب  هچنآ  راد  ینازرا  نم  هب  و 
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70/47 .يراد یم  ینازرا  تشزرمآ  رطاخ  هب  تسوت ، دنموزرآ  هک  یسک 

ادخ هب  يدنموزرآ  زا  هدنب ، ندنادرگن  دیماان 

َِکتَمْحَر ْنِم  ُطُونُْقلا  َّیَلَع  َِبْلغَیَف  َکِیف  ِلَمَْألا  َنِم  ِینِْسیْءُوت  َال  َو 

101/47 .دوش هریچ  نم  رب  تتمحر  زا  يدیماان  هک  نکن ، مدیماان  دوخ  هب  يدنموزرآ  زا  و 

یهلا وفع  دنموزرآ 

يِدَِیب ُْتیَْقلََأل  ٍءْیَش  َّلُک  َلِمَش  يِذَّلا  َكِْوفَع  ْنِم  ُلِّمَءوُأ  ِیتَّلا  ُِفقاَوَْملا  َال  ْوَلَف 

3/50 .متخاس یم  كاله  ار  دوخ  دوبن ، مدنموزرآ  تشیاشخب  زا  هک  یهاگیاج  رگا  سپ 

هدوهیب راک  هب  لاغتشا  ببس  زارد ، يوزرآ 

ِِهلَمَأ ِلوُِطل  ٌهَیِهَال  ُهُسْفَن  ْنَم  َلاَءوُس  َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

يراـک هدوهیب  هب  شزارد ، ياـهوزرآ  رطاـخ  هب  وا  سفن  هک  یـسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يـالوم  يا  سپ - 
.هدش لوغشم 

8/52

هدنب رب  وزرآ ، نتشگ  هریچ 

ُلَمَْألا ِْهیَلَع  َبَلَغ  ْدَق  ْنَم  َلاَءوُس  ...َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

تساوخرد وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 

.تسا 9و8/52 هتشگ  هریچ  وا  رب  وزرآ  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم 

وزرآ نامرآ 

عمط زین  صرح و  زآ 

دازآ

ادخ كاندرد  شتآ  زا  ندش  دازآ  لماع 
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ِهَّللا ِراَوِج  ِمیِرَک  َیلِإ  ِهَّللا  ِراَن  ِمِیلَأ  ْنِم  ِِهب  ُقَتُْعن  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

15و10/1 .میوش لصاو  ادخ ، دنمجرا  راوج  هب  هدش ، دازآ  دنوادخ  كاندرد  شتآ  زا  نآ  ببس  هب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

یهلا باذع  زا  ناگدنب ، ياه  ندرگ  ندومن  دازآ 

َِکتَمِقَن ْنِم  اََنباَقِر  ِْقتْعَأ  َو  ...

2/5 .نک دازآ  تباذع  زا  ار  ام  ياه  ندرگ  و 

ادخ وفع  اب  هدنب ، ندرگ  ندرک  دازآ 

َكِْوفَِعب اَهِْقتْعَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ُبُونُّذلا ، اَْهتَّقَرَأ  ْدَق  ِیتَبَقَر  ِهِذَه  َّمُهَّللا َو 

نآ دوخ  تشذگ  هب  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  هدومن ، کیراب  ار  نآ  ناهانگ  هک  تسا  نم  ندرگ  نیا  ادـنوادخ و 
29/16 .نک دازآ  ار 
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دنوادخ تمحر  هدشدازآ  هدنب ،

َِکتَمْحَر َقِیتَع  ...ِیْنلَعْجا  َو 

33/16 .هد رارق  تتمحر  هدیدرگدازآ  ارم  و 

وا ناسحا  اب  ادخ ، تلادع  دیق  زا  يدازآ 

َِکلْدَع ِقاَثَو  ْنِم  َکِْعنُص  َقِیتَع  ...َحَبْصَأَف 

10/39 .تسا هدش  دازآ  تا ، يرگداد  دنب  زا  تا  یکین  هطساو  هب  سپ 

ناضمر ياه  بش  رد  هدنب ، هدننکدازآ  یهلا ، وفع 

ِباَقِّرلا َْکِلت  ْنِم  اََنباَقِر  ْلَعْجاَف  ...َكُْوفَع  اَهُِقتُْعی  ٌباَقِر  اَذَه  اَنِرْهَش  ِیلاََیل  ْنِم  ٍهَْلَیل  ِّلُک  ِیف  ََکل  َناَک  اَذِإ  َو 

نآ زا  ار  ناگدنب  ام  سپ  دنک ، یم  دازآ  ار  اهنآ  وت ، وفع  هک  دشاب ، یناگدنب  وت  يارب  ام ، هام  نیا  ياه  بش  زا  بش  ره  رد  هچنانچ  و 
.هد رارق  ناگدنب 

14/44

ناضمر هام  رد  ادخ ، ناگدشدازآ  ترثک 

َکِیف ِهَّللا  َءاَقَتُع  َرَثْکَأ  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

30/45 !. وت رد  ادخ  باذع ) زا   ) ناگدشدازآ تسا  رایسب  هچ  .وت  رب  دورد 

شتآ زا  ندش  دازآ  تهج  تساوخرد ،

َكِراَن ْنِم  ِیتَبَقَر  ِكاَکَف  ِیف  َكاَّیِإ  ِیَتلَزاَنُم  ...َِکتَداَبِِعل َو  ِهِیف  یِظاَقیِِإب  ِیْلَیل  ْرُمْعا  َو 

123/47 .نادرگ دابآ  تشتآ ، زا  منتخاس  دازآ  رب  نم  یپایپ  ندرک  عوجر  و  تا ، یگدنب  يارب  منتخاس  رادیب  اب  ار  مبش  و 

رازآ

نیدلاو هب  ندناسر  رازآ 

اَمِِهتاَنَسَح ِیف  ًهَداَیِز  َو  اَمِِهتاَجَرَد ، ِیف  اُولُع  َو  اَمِِهبُونُِذل ، ًهَّطِح  ُْهلَعْجاَف  ...يًذَأ  ْنِم  یِّنِم  اَمُهَّسَم  اَم  َّمُهَّللا َو 
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یکین شیازفا  ناـشیا و  تاـجرد  يدـنلب  ناـشناهانگ و  شزیر  ببـس  ار  نآ  سپ  هدیـسر ، ناـنآ  هب  نم  زا  هک  يرازآ  ره  ادـنوادخ و 
8/24 .هد رارق  ناشیاه 

ناگدنب زا  اهربا ، نایز  رازآ و  ندنادرگرب 

اَهَتَّرَضَم اَهاَذَأ َو  اَّنَع  ْفِرْصا  َو  اَهَتَکََرب ، ِِبئاَحَّسلا َو  ِهِذَه  َعْفَن  اَْنیَلَع  ْلِْزنَأ 

2/36 .نادرگرب ام  زا  ار  ناشنایز  رازآ و  روآ و  دورف  ام  رب  ار  اهربا  نیا  تکرب  دوس و 

نانمؤمو ناناملسم  رازآ  زا  هدنب ، نتشادزاب 

ٍهَِملْسُم ٍِملْسُم َو  َو  ٍهَنِمْءُوم ، ٍنِمْءُوم َو  ِّلُک  يَذَأ  ْنَع  ِینْعَْنما  َو 

1/39 .رادزاب ناملسم  نز  درم و  ره  هب  نامیا و  اب  نز  درم و  ره  هب  ندناسر  رازآ  زا  ارم  و 

نارگید هب  هدنب ، رازآ  ّتیذا و  ناربج 

35 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


َكِْدنِع ْنِم  ُهَّقَح  ِِهفْوَأ  َو  َكِدْجُو ، ْنِم  یِّنَع  ِهِضْرَأ  ...يًذَأ  ِیتَیِحاَن  ْنِم  ُهَّسَم  ْوَأ  ٌكَرَد ، یِّنِم  ُهَکَرْدَأ  َكِدِیبَع  ْنِم  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

زا دوخ ، يرگناوت  اب  ار  وا  هدیـسر ، يرازآ  وا  هب  نم  هیحان  زا  ای  هدیـسر  وا  هب  نم  زا  ییاوران  هک  تناگدنب  زا  يا  هدنب  ره  ادنوادخ و 
.زادرپب تدوخ  دزن  زا  یمامت  هب  ار  وا  ّقح  نادرگ و  دونشوخ  نم 

4/39

شنابز شین  اب  دوسح ، ندناسر  رازآ 

ِِهناَِسل ِّدَِحب  ِینَقَلَس  ...ْدَق  ٍدِساَح  ْنِم  ْمَک  َو 

9/49 .درزآ ارم  شزیت  نابز  اب  هک  يدوسح  رایسب  هچ  و 

مرش مرزآ 

شیامزآ

ناگدنب يربنامرف  ندومزآ 

اَنَتَعاَط َِربَتْخَِیل  اَنَرَمَأ  َُّمث 

.دیامزایب 21/1 ار  نامیریذپ  تعاطا  ات  داد  نامرف  ار  ام  سپس 

روبق لها  هدننک  شیامزآ  ناّمور ،

ِرُوبُْقلا ِناَّتَف  َناَموُر  َو  ...

.اهربق ناگدرم )  ) هدننک شیامزآ  ْنامور  و  ...

18/3

یهلا شیامزآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا 

ِهِرْصَن ِیف  َنَسَْحلا  َءاَلَْبلا  اُوَْلبَأ  َنیِذَّلا  ...ًهَّصاَخ َو  ٍدَّمَُحم  ُباَحْصَأ  َّمُهَّللا َو 

3/4 ...دندمآرب بوخ  شیامزآ  زا  وا  يرای  رد  هک  نانآ  دّمحم و  نارای  صوصخب  ادنوادخ و 

شیامزآ بقاوع  زا  نیعبات ، نتفای  ییاهر 
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...اَِهتاَروُذْحَم ْنِم  ُهَْنتِْفلا  ِِهب  ُعَقَت  اَّمِم  ْمُهَِیفاَُعت 

18/4 .یشخب تیفاع  تسا ، كانسرت  روما  زا  ییاه  شیامزآ  هدنروآدوجو  هب  هک  هچنآ  زا  ار  ناشیا 

ناگدنب رادرک ) لامعا و   ) رابخا ندومزآ 

ْمُهَراَبْخَأ ُوْلبَی  ...َِکلَذ  ِّلُِکب 

7/6 .دیامزآ یم  ار  اهنآ  رابخا  هنوگ  نیدب 

يزور رد  ینامگدب  اب  ناگدنب ، ندومزآ 

ِّنَّظلا ِءوُِسب  اَِنقاَزْرَأ  ِیف  اَنَْتیَلَْتبا  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

1/29 .يدومزآ ینامگدب ، هب  ْنامیاه  يزور  رد  ار  ام  وت  انامه  ادنوادخ 

زارد يوزرآ  هب  ناگدنب ، ندومزآ 

َنیِرَّمَعُْملا ِراَمْعَأ  ِیف  اَِنلاَمِآب  اَنْعِمَط  ...یَّتَح  ِلَمَْألا  ِلوُِطب  اَِنلاَجآ  ِیف  ...اَنَْتیَلَْتبا  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

، نامیاهوزرآ اب  هک  ییاج  ات  .يدومزآ  زارد ، يوزرآ  هب  ْنامیاه  یگدنز  تّدم  رد  ار  ام  وت  انامه  ادنوادخ 

36 ص : 
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1/29 .میدرک عمط  نالاسنهک ، ياهرمع  رد 

یهلا شیامزآ  و  تولخ ،

َِکتَْنِتف ِتاَغََزن  ْنِم  ِیل  ُضِْرعَی  اَِمب  ِیتاَوَلَخ  ...ِْطبُْحت  َال  َو 

131/47 .نکن لطاب  دوش ، یم  راکشآ  میارب  هک  تزیگناداسف  ياه  شیامزآ  اب  ار  میاه  ییاهنت  و 

هدننک هارمگ  ياه  شیامزآ 

ِنَتِْفلا ِتاَّلِضُم  ْنِم  ِینَِّجن  َو 

.هد تاجن  هدننک  هارمگ  ياه  شیامزآ  زا  ارم  و 

8/54

: هب ندشن  شیامزآ  ِتساوخرد 

یهلا لدع  زا  يدیماان  .أ 

َِکفاَْصنِإ ْنِم  ِطُونُْقلِاب  یِِّنتْفَت  َال  َّمُهَّللا 

12/14 .نکن شیامزآ  تلدع  زا  يدیماان  هب  ارم  ادنوادخ 

( رفیک هب   ) ینادان ببس  هب  یگدوسآ  .ب 

َكِراَْکنِإ ْنِم  ِْنمَْألِاب  ُْهِنتْفَت  َال  ...َّمُهَّللا 

12/14 .نکن شیامزآ  ترفیک  زا  ینمیا  هب  ار  رگمتس )  ) وا ادنوادخ 

( ندوب هار  هب  مشچ   ) ندرک هاگن  .ج 

ِرَظَّنلِاب یِِّنتْفَت  َال  َو 

3/20 .نکن شیامزآ  ندوب ،) هار  هب  مشچ   ) ندرک هاگن  هب  ارم  و 

ادخ ریغ  زا  نتساوخ  يرای  .د 

ُتْرِرُطْضا اَذِإ  َكِْریَِغب  ِهَناَِعتْسِالِاب  یِِّنتْفَت  َال  َو 
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.نکن شیامزآ  ما  یگدنامرد  تقو  هب  نارگید  زا  نتساوخ  يرای  هب  ارم  و 

12/20

ادخ ریغ  لباقم  رد  ینتورف  ه ._

ُتْرَقَْتفا اَذِإ  َكِْریَغ  ِلاَءوُِسل  ِعوُضُْخلِاب  ...یِِّنتْفَت  َال  َو 

.نکن شیامزآ  مزاین ، ماگنه  هب  نارگید  زا  تساوخرد  يارب  ینتورف  هب  ارم  و 

12/20

ادخ ریغ  دزن  يراز  .و 

ُْتبِهَر اَذِإ  َکَنوُد  ْنَم  َیلِإ  ِعُّرَضَّتلِاب  ...یِِّنتْفَت  َال 

12/20 .نکن شیامزآ  مسرت ، ماگنه  نارگید  هاگرد  هب  يراز  هب  ارم 

هداد نادنمتورث )  ) هب ییاراد )  ) هچنآ .ز 

ْمُهَْتیَطْعَأ اَِمب  یِِّنتْفَت  َال  َو 

2/35 .نکن شیامزآ  يدرک ، اطع  نارادایند )  ) نانآ هب  هچنآ  هب  ارم  و 

هتشادزاب هدنب  زا  هچنآ  .ح 

...ِینَتْعَنَم اَِمب  ْمُْهِنتْفَت  َال  َو 

2/35 .زاسن نومزآ  راچد  یتشاد ، عنم  نم  زا  هچنآ  هب  ار  نانآ  و 

37 ص : 
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شیامزآ ندومزآ 

ناسآ

ناگدنب رب  زیخاتسر ، هار  ندنادرگ  ناسآ 

ِثَْعبَْملا َلِیبَس  ِِهب  اَْنیَلَع  ُلِّهَُسی  ...اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

12و10/1 .دزاس ناسآ  ام  رب  ار  زیخاتسر  هار  نآ  اب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس 

ناسآ ياهراک  هب  ندش  فّلکم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تّما 

اًرُْسی اَّلِإ  اَنْمِّشَُجی  َْمل  َو 

23/1 .هتشامگن ناسآ  راک  هب  زج  ار  ام  و 

ندنک ناج  ماگنه  رد  نیعبات ، هودنا  ندومن  ناسآ 

اَِهناَْدبَأ ْنِم  ِسُْفنَْألا  ِجوُرُخ  َمْوَی  ْمِِهب  ُّلُحَی  ٍبْرَک  َّلُک  ْمِْهیَلَع  َنِّوَُهت  َو 

17/4 .ینادرگ ناسآ  ناشیا  رب  ار  یهودنا  ره  دور ، نوریب  نت  زا  اه  ناج  هک  زور  نآ  رد  و 

لامعا ناگدنسیون  رب  هدنب ، تمحز  ندومن  ناسآ 

اَنَتَنوُؤَم َنِیِبتاَْکلا  ِماَرِْکلا  یَلَع  ْرِّسَی  َّمُهَّللا 

15/6 .زاس ناسآ  یمارگ  ناگتشرف )  ) ناگدنسیون رب  ار  ام  تمحز  ادنوادخ 

راوشد ياهراک  ندش  ناسآ  لماع 

ُباَعِّصلا َِکتَرْدُِقل  ْتَّلَذ 

2/7 .دش ناسآ  وت  ییاناوت  هب  اه  یتخس 

هدومن راوشد  ادخ  هچنآ  يارب  يا ، هدننک  ناسآ  ِدوبن 

َتْرَّسَع اَِمل  َرِّسَیُم  َال  َو 

.تسین 7/7 يا  هدننک  ناسآ  يدرک ، راوشد  هچنآ  يارب  و 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ يارب  اه ، تجاح  اه و  هتساوخ  ندوب  ناسآ 

ٌریِسَی َْکیَلَع  َِکلَذ  َو  ...

.تسا ناسآ  وت  رب  جئاوح )  ) نآ ندروآرب )  ) و ...

16/12 ، 13/21

ٌریِسَی َْکیَلَع  َوُه  َو  ...

30/31 .تسا ناسآ  وت  رب  نآ  و  ...

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َْکیَلَع  َُکْتلَأَس  اَم  ِناَوَه  َکِمَرَک َو  َكِدوُِجب َو  َُکلَأْسَأَف 

1/48 .یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  وت ، رب  مدومن  تساوخرد  هچنآ  یناسآ  تمرک و  ششخب و  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ 

َْکیَلَع َِکلَذ  ِریِْسیَت  َو  اَْهیَلَع ، َِکتَرْدُِقب  ِیل  َیِه  ٍهَجاَح  ِّلُک  َءاَضَق  َّلََوت  َو 

هب نم ، يارب  ار  یتساوخرد  ره  ندروآرب  و 

38 ص : 
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4/48 .ریگ هدهع  هب  وت ، رب  نآ  ندوب  ناسآ  يراد و  نآ  رب  هک  یتردق 

اه يراوشد  نتخاس  ناسآ  اب  هدنب ، يرای 

َریِسَْعلا َِیل  َكِریِْسیَِتب  ...ِینَّلََوت 

.امرف ما  يرای  نم  يارب  یتخس  ندرک  ناسآ  اب 

23/13

هدنب هب  رگمتس ، متس  نتخاسن  ناسآ 

یِْملُظ َُهل  ْغِّوَُست  َال  َو 

.نادرگن ناسآ  نم  رب  ار  وا  ندرک  متس  و 

7/14

یهلا بضغ  دماشیپ  هودنا و  یناسآ 

َِکتَدِجْوَم َعَم  ٌءاَوَس  ٍهَئِزْرَم  ُّلُک  َو 

.تسا 9/14 یندشراومه  وت  بضغ  اب  يا  يراتفرگ  ره  و 

ادخ يارب  هدنب ، ییامنهار  ندوب  ناسآ 

ِیتَیاَدِه َْکتَنَْکمَأ  ْدَق  َّنَّلِضَأ َو  َال  َو 

14/20 .ینک متیاده  یناوت  یم  هک  یلاح  رد  مدرگن ، هارمگ  هک ) نک  نانچ   ) و

ادخ ّتبحم  يوس  هب  ناسآ ، یهار 

ًهَلْهَس اًلِیبَس  َِکتَّبَحَم  َیلِإ  ِیل  ْجَْهنا  َو 

.نادرگ 29/20 راومه  میارب  تتّبحم ، يوس  هب  ناسآ  یهار  و 

یناسآ ای  یتخس  رد  هدنب ، تساوخرد  ندومن  اور 

ٍءاَخَر ْوَأ  ٍهَّدِش  ...ِیف  ...ِینَْتَیلْوَأ  امِیف  َكِرْکِِذل  اًیِساَن  ِیْنلَعَْجت  َال  َو 
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.یخارف ای  مشاب  یگنت  رد  هدن ، رارق  يدومن ، اطع  نم  هب  هچنآ  رد  تدای  ِراکشومارف  ارم  و 

8/21

اه نابز  یتخس  ندش  ناسآ  نآرق و  ترابع 

ِِهتَیاَعِر َّقَح  ُهاَعْرَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف  ِِهتَراَبِع ، ِنْسُِحب  اَِنتَنِْسلَأ  َیِساَوَج  َْتلَّهَس  ...ْذِإَف  َّمُهَّللا 

ار نآ  هک  هد  رارق  یناـسک  زا  ار  اـم  سپ  يدرک ، ناـسآ  شتراـبع  ییوـکین  هب  ار  اـم  نشخ  ياـه  ناـبز  هک  یماـگنه  سپ  ادـنوادخ ،
4/42 .دننک یم  تیاعر  دیاب  هک  نانچنآ 

یناسآ هام  ون ، هام 

ٌرْسُع ُهُجِزاَُمی  َال  ٍرُْسی  ...َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

5و4/43 .دهد رارق  يراوشد  اب  هتخیماین  ِیناسآ  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

ادخ هار  یناسآ 

َْتلَّهَس يِذَّلا  َِکلِیبَس  ...َْتیَفَطْصا َو  يِذَّلا  َِکنیِِدل  اَنَْتیَدَه 

هک تهار  هب  يدیزگرب و  ار  نآ  هک  تنید  هب  ار  ام 

39 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


19/45 .يدرک تیاده  يدومن ، ناسآ  ار  نآ 

نتفای ییاهر  یناسآ  هب  زا  ادخ ،) مرک  هب  رورغم   ) يدیماان

...ِجَرْخ _ َْملا َِهلوُهُس  ْنِم  ُهَطَْنقَأ  اَم  َو 

! نتفای ییاهر  یناسآ  هب  زا  تسا  دیماان  هچ  و 

20/46

ادخ ّیلو  يارب  ناسآ ، یشیاشگ 

اًریِسَی اًْحتَف  َُهل  ْحَْتفا  َو 

61/47 .ياشگب یناسآ  هب  يزوریپ  وا  يارب  و 

: دنادرگ ناسآ  وا  رب  دهاوخ  یم  ادخ  زا  هدنب  هچنآ 

شوفع .أ 

َکِّنَِمب َكَْوفَع  اََنل  ْلِّهَسَف 

2/10 .نادرگ ناسآ  ام  رب  ار  تشیاشخب  دوخ ، ّتنم  هب  سپ 

هدروآ دورف  هدنب  رب  هچنآ  .ب 

ِیب َْتلَلْحَأ  اَم  ِیل  ْرِّسَی  َو 

.نک 6/15 ناسآ  میارب  يا ، هدومن  دراو  نم  رب  هچنآ  و 

شا يدونشوخ  هب  ندیسر  ياه  هار  .ج 

ِیُلبُس َكاَضِر  ِغُوُلب  َیلِإ  ْلِّهَس 

28/20 .امرف ناسآ  تا ، يدونشوخ  هب  ندیسر  يارب  ار  میاه  هار 

يزور ندروآ  تسد  هب  هار  .د 

اًلِیبَس ِیقْزِر  َیلِإ  َلِّهَُست  ْنَأ  ِیف  َُکلَأْسَأ  َو 
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28/32 .ییامن مهارف ) ، ) ما يزور  يارب  ناسآ  یهار  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  و 

دناد یم  راوشد  یهلا  ياضق  زا  هچنآ  ه ._

َکِمْکُح ْنِم  ُبِعْصَتْسَن  اَم  اَْنیَلَع  ْلِّهَس  َو 

4/33 .نادرگ ناسآ  ام  رب  میرامش ، یم  تخس  هک  تمکح  زا  هچنآ  و 

ندنک ناج  یتخس  .و 

...ِجِراَشَْحلا َفُداََرت  َو  ِنِینَْألا ، َدْهَج  َو  ِقاَیِّسلا ، َبْرَک  اَنِسُْفنَأ  یَلَع  ِتْوَْملا  َْدنِع  ِنآْرُْقلِاب  ْنِّوَه  َو 

ناسآ ام  رب  ار  ندـنک  ناج  نامز  یپرد  یپ  ياـه  هساـنرخ  هلاـن و  یتخـس  ندـنک و  ناـج  يراوشد  گرم ، ماـگنه  نآرق  هلیـسو  هب  و 
.نادرگ

13/42

تاریخ هار  .ز 

َتْدَرَأ اَم  یَلَع  اَهِیف  َهَّحاَشُْملا  َو  َتْرَمَأ ، ُْثیَح  ْنِم  اَْهَیلِإ  َهََقباَسُْملا  َو  َْکَیلِإ ، ِتاَْریَْخلا  َکَلْسَم  ِیل  ْلِّهَس  َو 

، يا هتساوخ  وت  هک  هنوگنآ  ار  اهنآ  رد  تباقر  يا و  هداد  نامرف  هک  یتهج  زا  ار  اهنآ  هب  نتفرگ  یشیپ  دوخ و  يوس  هب  تاریخ  هار  و 
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94/47 .نادرگ ناسآ  نم  يارب 

شمارآ شیاسآ 

نیقّتم هاگشیاسآ  هب  نیعبات ، نتخاس  هناور 

َنیِقَّتُْملا ِلیِقَم  ْنِم  ٍْنمَأ  َیلِإ  ْمُهَرِّیَُصت  َو 

19/4 .ینک هناور  تسا  ناراکزیهرپ  هاگتحارتسا  هک  هدوسآ  یهاگیاج  هب  ار  اهنآ  و 

ناگدنب طاشن  شیاسآ و  هیام ) ، ) باوخ

ًهَُّوق اًماَمَج َو  ْمَُهل  َِکلَذ  َنوُکَیَف  ِهِماَنَم ، ِِهتَحاَر َو  ْنِم  اوُسَْبلَِیل  اًساَِبل  ُهَلَعَج  ...َْلیَّللا َو  ُمَُهل  َقَلَخَف 

طاـشن و ناـنآ  يارب  باوخ  هک  دـننک ، ربرد  ار  باوخ  یتحار و  هماـج  اـت  تخاـس  شـشوپ  ار  نآ  دـیرفآ و  ناـنآ  يارب  ار  بش  سپ 
5/6 .تسا روآورین 

جرف شیاسآ  يوس  هب  ندش  هناور 

ِجَرَْفلا ِحْوَر  َیلِإ  ُجَرْخ  _ َْملا ُْهنِم  ُسَمَْتُلی  ْنَم  اَی  َو 

1/7 .دوش یم  تساوخرد  وا  زا  خارف ، یشیاسآ  يوس  هب  نتفر  ییاهر و  هک  یسک  يا  و 

شیاسآ يوس  هب  نتفر  اب  هودنا ، زا  نتفای  ییاهر 

َکِحْوَر َیلِإ  ِیبْرَک  ْنِم  یِصاَلَخ  ...ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  تشیاشخب  هب  ار  میراتفرگ  زا  ییاهر  و 

6/15

هدنب هب  هدوسآ ، يرطاخ  ياطع 

ِهَعَّدلا َنْسُح  ِینِْحْنما  َو 

22/20 .امرف اطع  نم  هب  رطاخ  یگدوسآ  و 

قلخ شیاسآ  زا  رتهب  یشیاسآ  ندومن  وزرآ 
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یِـسْفَِنل ُتْوَجَر  اَّلِإ  ٍءاَخَر  ْوَأ  ٍهَعَـس  ...ِیف  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَـحَأ  یَلَع  َکِمَِعن  ْنِم  ًهَمِْعن  يَرَأ  َال  یَّتَح  ...ِدَـسَْحلا  َنِم  ِرْدَّصلا  َهَماَلَـس  ِیْنقُزْرا  َو 
َْکنِم َِکب َو  َِکلَذ  َلَْضفَأ 

هداد هافر  ای  شیاشگ  رد  تناگدیرفآ  زا  کی  ره  هب  هک  ار  تیاه  تمعن  زا  یتمعن  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار  دـسح  زا  هنیـس  تمالـس  و 
.منک وزرآ  وت  زا  وت و  هلیسو  هب  دوخ ، يارب  ار  نآ  زا  رتهب  هکنآ  رگم  منیبن ، يا ،

12/22

ندناوخ صالخا  يور  زا  ار  ادخ  شیاسآ ، ماگنه 

ِءاَعُّدلا ِیف  ََکل  َنیِّرَطْضُْملا  َنیِِصلْخ  _ ُْملا َءاَعُد  ِءاَخَّرلا  ِیف  اًِصلُْخم  َكوُعْدَی  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجا  َو 

14/22 .وت يارب  شیاین  رد  هراچیب ، ِناصلاخ  ندناوخ  .دنناوخ  یم  هناصلاخ  ار  وت  هافر  ماگنه  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ارم  و 

شیاسآ ینیریش  زا  هدنب ، ندومن  بایماک 

َِکناَْحیَر َکِحْوَر َو  َِکتَمْحَر َو  َهَواَلَح  ...ِینْدِجْوَأ  َو 

125/47 .نادرگ بایماک  شیاسآ  یگدوسآ و  تتمحر و  ینیریش  زا  ارم  و 
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یگدنز رد  شیاسآ ، نتخاس  مهارف 

...َهَعَّدلا َفاَفَْعلا َو  یَنِْغلا َو  َِیل  ْعَمْجا  َو 

130/47 .زاس مهارف  میارب  ار ، شیاسآ  ینمادکاپ و  يزاین و  یب  و 

وا لآو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  شیاسآ  هب  ادخ ، باتش 

ْمَُهل ...َحْوَّرلا  َجَرَْفلا َو  ِلِّجَع  َو 

.امرف باتش  نانآ ، شیاسآ  جرف و  رد  و 

11/48

هاگرد ناتسآ 

نامسآ

لیئربج وریپ  اه ، نامسآ  لها 

َِکتاَواَمَس ِلْهَأ  ِیف  ُعاَطُْملا  َِکیْحَو ، یَلَع  ُنیِمَْألا  ُلیِْربِج 

4/3 .تسا تیاه  نامسآ  لها  نایم  رد  اورنامرف  تسوت ، یحو  نیما  لیئربج 

اه نامسآ  نکاس  ناگتشرف 

َِکتاَواَمَس ِناَّکُس  ْنِم  ْمِِهنوُد : ْنِم  َنیِذَّلا  ِهَِکئاَلَْملا  یَلَع  َو  ْمِْهیَلَع ، ِّلَصَف  ...

.دننکاس تیاه  نامسآ  رد  و  دنرت ، نییاپ  نانآ  زا  هک  یناگتشرف  رب  زین  و  تسرف ، دورد  اهنآ  رب  سپ  ...

6/3

اه نامسآ  ياه  هقبط  نورد  رد  ناگتشرف ، نداد  ياج 

َِکتاَواَمَس ِقاَبْطَأ  َنوُُطب  ْمُهَْتنَکْسَأ  َو 

11/3 .يا هداد  تنوکس  تیاه ، نامسآ  ياه  هقبط  لد  رد  ار  اهنآ  و 

حبص رد  نامسآ ، ندش  دراو 
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اَهُضْرَأ اَهُءواَمَس َو  ََکل : اَِهتَلْمُِجب  اَهُّلُک  ُءاَیْشَْألا  ِتَحَبْصَأ  اَنْحَبْصَأ َو 

9/6 .میتسه وت  ِنآ  زا  همه  شنیمز و  نامسآ و  زا  زیچ  همه  دندرک  حبص  میدرک و  حبص 

نآ نانکاس  نامسآ و  نتفرگ  هاوگ 

َکِْقلَخ ِِرئاَس  َِکتَِکئالَم َو  ْنِم  اَمُهَْتنَکْسَأ  ْنَم  َکَضْرَأ َو  َكَءاَمَس َو  ُدِهْشُأ  َو 

.مریگ 21/6 یم  دهاش  ار  تناگدیرفآ  ریاس  ناگتشرف و  زا  يداد  ياج  ود  نآ  رد  هچنآ  تنیمز و  تنامسآ و  و 

یگدنمرش زا  نامسآ ، فارطا  هب  نتخادنین  مشچ 

َِکلَذـِب ُْتبَجْوَتْـسا  اَم  َْکنِم  ًءاَیِْحتْـسا  ِءاَمَّسلا  ِقاَفآ  َیلِإ  ِیفْرَط  ْعَفْرَأ  َْمل  َُّمث  ِیناَِسل ، َّلِکَی  یَّتَح  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف  َُکتْرَکَذ  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 
ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم 

یگدنمرش زا  سپس  دتفیب ، راک  زا  منابز  ات  میوگ  ار  وت  رکذ  ردقنآ )  ) تّدم نیا  رد  رگا  نم  يادخ  يا 
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30/16 .متسین میاه  يدب  زا  يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  مرادنرب ، نامسآ  ياه  هنارک  زا  مشچ  وت ،

نیمز اه و  نامسآ  تاکرب  زا  ْناگدنب  هب  نداد  يزور 

ِضْرَْألا ِتاَواَمَّسلا َو  ِتاَکََرب  ْنِم  اَْنقُزْرا  ...َّمُهَّللا 

7/19 .امرف اطع  يزور  نیمز  اه و  نامسآ  تاکرب  زا  ار  ام  ادنوادخ 

مالسا نارادزرم  نانمشد  نامسآ  هب  شراب ، نذا  مدع 

ٍرْطَق ِیف  ْمِِهئاَمَِسل  ْنَذَْأت  َال  ...

6/27 .هدن نذا  ندیراب ، رد  ار  ناشنامسآ 

نامسآ رد  ناگدنب ، ِيزور 

َنوُدَعُوت اَم  ْمُُکقْزِر َو  ِءاَمَّسلا  ِیف  َو  ...

4/29 .تسا نامسآ  رد  دیوش ، یم  هداد  هدعو  نآ  هب  هچنآ  امش و  يزور  و 

نامسآ راگدرورپ  هب  دنگوس 

...ِضْرَْألا ِءاَمَّسلا َو  ِّبَر  َوَف  َْتُلق : َُّمث 

5/29« ...نیمز نامسآ و  راگدرورپ  هب  دنگوس  سپ  : » يدومرف سپس 

نآ نانکاس  نامسآ و  هب  دوخ ، راتفگ  ندناونش 

...اَهِیف ْنَم  َكُءواَمَس َو  َعَمْسَِتل  ْنَِکل  ...يَِرثَأ  ِءوُِسب  یِّنِم  ٍلْهَج  ْنَع  ِِهب  ُْتقَطَن  اَم  ُّلُک  اَمَف 

26/31 .دونشب تسا ، نآ  رد  هک  ره  تنامسآ و  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  .تسین  مرادرک  يدب  هب  لهج  زا  متفگ ، هچ  ره  سپ 

نامسآ نیمز و  هدننکُرپ  يدورد 

َءاَمَّسلا َضْرَْألا َو  ُأَلْمَت  ...ًهاَلَص  ...ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 

34/32 .دنک رپ  ار  نیمز  نامسآ و  هک  يدورد  .تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

َّنُهَقْوَف اَم  َِکتاَواَمَس َو  ْلِم َء  ...ْمِْهیَلَع  ِّلَص  ِّبَر 
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.تسرف 59/47 دورد  تساهنآ ، يالاب  رد  هچنآ  تیاه و  نامسآ  شیاجنگ  هب  ناشیا  رب  نم ، راگدرورپ 

نامسآ نیمز و  هدننکُرپ  یساپس 

ُهَءاَمَس ُهَضْرَأ َو  ُأَلْمَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َکَلَف 

6/36 .دزاس رپ  ار  شنامسآ  نیمز و  هک  یساپس  تسار ، وت  ساپس  سپ 

اه نامسآ  هدنروآدیدپ  ادخ ،

ِضْرَْألا ِتاَواَمَّسلا َو  ُعیَِدب  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

2/47 .نیمز اه و  نامسآ  هدنروآدیدپ  تسوت ، يارب  ساپس  ادنوادخ 

ِضْرَْألا ِتاَواَمَّسلا َو  ُعیَِدب  ...َّمُهَّللا 
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.نیمز اه و  نامسآ  هدنروآدیدپ  ادنوادخ ،

2/48

ِتاَواَمَّسلا َرِطاَف  ...َکَناَْحبُس 

31/47 .نامسآ هدننیرفآ  یهّزنم ! كاپ و 

دنوادخ رب  نیمز ، نامسآ و  رد  يزیچ  ندوبن  هدیشوپ 

ِءاَمَّسلا ِیف  َال  ِضْرَْألا َو  ِیف  ٌهَِیفاَخ  َْکیَلَع  یَفَْخت  َال  َْتنَأ  َو 

3/50 .تسین ناهنپ  وت  رب  نامسآ  نیمز و  رد  یناهنپ  زیچ  چیه  هک  ییوت  و 

ِءاَمَّسلا ِیف  َال  ِضْرَْألا َو  ِیف  ٌءْیَش  ِْهیَلَع  یَفْخَی  َال  يِذَّلا  ُهَّللَا  اَی 

1/52 .تسین ناهنپ  وت  رب  نامسآ  نیمز و  رد  يزیچ  هک  ییادخ  يا 

شیاسآ یگدوسآ 

بایسآ

باذع بایسآ  ندروآرد  شدرگ  هب 

َنیِدِْحلُْملا یَلَع  َِکتَمِقَن  یَحَر  ْرِدَأ  َو 

3/36 .روآرد شدرگ  هب  نادحلم  يارب  ار  ترفیک  بایسآ  و 

ندیماشآ

یندروخ و زا  ناگتشرف ، ندوب  زاین  یب 

یندیماشآ

َکِسیِدْقَِتب ِباَرَّشلا  ِماَعَّطلا َو  ِنَع  ْمُهَْتیَنْغَأ  َو 

11/3 .يا هدومن  زاین  یب  یندیماشآ  یندروخ و  زا  دوخ ، سیدقت  رکذ  هب  ار  نانآ  و 

رمع نایاپ  ات  دولآرتسکاخ ، بآ  ندیماشآ 
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ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...يِرْهَد  َرِخآ  ِداَمَّرلا  َءاَم  ُْتبِرَش  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

میاه يدب  زا  يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازـس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  مشونب ، دولآرتسکاخ  بآ  ما  یگدنز  تّدـم  رد  رگا  نم ، يادـخ  يا 
30/16 .متسین

هنشت ندیماشآ  زا  رتاراوگ 

...ِنآْمَّظلا َِهبْرَش  ْنِم  يِرْدَِصل  َجَْلثَأ  ...اَمِِهب  يِِّرب  َّيَِدلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو 

.هد 5/24 رارق  رت  عوبطم  ماک ، هنشت  ندیشون  زا  ما  هنیس  يارب  ار  ود  نآ  هب  يراکوکین  مردام و  ردپ و  زا  تعاطا  و 

تشهب ياه  یندیماشآ  ینوگانوگ 

...َِهبِرْشَْألا ِعاَْونَِأب  ِهَدِرَّطُْملا  ِراَْهنَْألا  ...ْنِم  اَهِیف  َتْدَدْعَأ  اَم  ْمِهِراَْصبَِأل  اَْهنِم  ْحَِّول  َو 

ناشناگدـید لباقم  رد  هدـش ، ناور  نوگانوگ  ياـه  یندیـشون  هب  هک  ییاـه  يوج  زا  يا ، هتخاـس  هداـمآ  تشهب )  ) نآ رد  ار  هچنآ  و 
4/27 .زاس نایامن 

نینج كاروخ  ردام ، یندیماشآ  يدایز 
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اَهَفْوَج ِینَْتنَکْسَأ  ِیتَّلا  َِکتَمَِأل  ُهَْتیَرْجَأ  ٍباَرَش  ٍماَعَط َو  ِلْضَف  ْنِم  اًتُوق  ِیل  َْتلَعَج 

نورد رد  ارم  هک  يردام )  ) نامه .يداد  رارق  كاروخ  میارب  يدوب ، هدومرف  رّرقم  تزینک  يارب  هک  یندـیماشآ  یندروخ و  يدایز  زا 
24/32 .يداد ياج  وا 

شتآ نانکاس  یندیماشآ  شوج ، بآ 

اًم _ یِمَح اَهَلْهَأ  یِقسَت  ...ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

30و29/32 .دناشون یم  ناشوج  بآ  ار  شلها  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

شتآ نانکاس  یندیماشآ  یگژیو 

ْمَُهبُوُلق ُعِْزنَی  َو  اَِهناَّکُس ، َهَِدْئفَأ  َءاَْعمَأ َو  ُعِّطَُقی  يِذَّلا  اَِهباَرَش  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو 

31/32 .مرب یم  هانپ  وت  هب  دَنَک ، یمرب  ار  ناشیاه  لد  دنک و  یم  هراپ  هراپ  ار  شنانکاس  ِلد  هدور و  هک  شا  یندیماشآ  زا  و 

ناضمر هام  رد  اه ، یندیماشآ  عنم 

اًماَرْکِإ َبِراَشَْملا  َمِعاَطَْملا َو  ِهِیف  َرَجَح  َو 

4/44 .دومن عونمم  نآ  رد  ار  اه  یندیماشآ  اه و  یندروخ  شتشاد ، یمارگ  تهج  زا  و 

هدنب لد  هب  ادخ ، تعاط  ندناشون 

َکَتَعاَط ِلوُقُْعلا  ِلوُهُذ  َْدنِع  ِیْبلَق  ْبِرْشَأ  َو 

دوخ تعاط  هب  اه ، لقع  ِتلفغ  ماگنه  ار  ملد  و 

130/47 .نک باریس 

یتشآ

شنمشد اب  هدنب ، ندرک  یتشآ  قیفوت 

ََکل َکِیف َو  َيِدوُع  ْنَم  یَشاَح  اَناَداَع  ْنَم  َِملاَُسن  ...ْنَِأل  اَنْقِّفَو  َو 

ینمـشد اـهنآ  اـب  وـت  يارب  وـت و  هار  رد  هک  ناـنآ  رگم  .مییاـمن  تملاـسم  هدرک ، ینمـشد  اـم  اـب  هک  یـسک  اـب  هک  هد  قـیفوت  ار  اـم  و 
10/44 .هدش
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یگتفشآ

باحصا راثآ  زا  يوریپ  رد  هباحص ، ناوریپ  یگتفشآ  مدع 

ْمِهِراَثآ ِْوفَق  ِیف  ٌّکَش  ْمُهِْجلَتْخَی  َْمل  َو 

11/4 .تخاسن هتفشآ  اهنآ  ياه  هناشن  يوریپ  زا  ار  ناشیا  يدیدرت  و 

هباحص تیاده  ياه  هناشن  هب  ادتقا  رد  هباحص ، ناوریپ  یگتفشآ  مدع 

ْمِهِراَنَم ِهَیاَدِِهب  ِماَم  _ ِْتئِْالا ...ِیف  ٌّکَش  ْمُهِْجلَتْخَی  َْمل  َو 

11/4 .تخاسن هتفشآ  اهنآ  تیاده  غارچ  هب  ادتقا  زا  ار  ناشیا  يدیدرت  و 

هدنب زا  ّکش ، یگتفشآ  نتخاس  رود 
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ِباَِیتْرِالا َْبیَر  اَّنَع  ْحِزَأَف 

.نادرگ رود  ام  زا  ار  دیدرت  ِیگتفشآ  سپ 

2/33

راکشآ

ادخ ياه  تمعن  ندوب  راکشآ 

ُهوُدَمْحَی ْمَلَف  ِِهنَنِم  ِیف  اُوفَّرَصََتل  ِهَرِهاَظَتُْملا ، ِهِمَِعن  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َغَبْسَأ  ...اَم  یَلَع  ِهِدْمَح  َهَفِْرعَم  ِهِداَبِع  ْنَع  َسَبَح  َْول  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

اهنآ تشاد ، یمزاب  هدرک  مامت  اهنآ  يارب  هک  راکـشآ  ياه  تمعن  رب  شـساپس  نتخانـش  زا  ار  شناگدنب  رگا  هک  ار  يادخ  ساپـس  و 
.دندرازگ یمن  ساپس  ار  وا  دندومن و  یم  فرص  ار  شیاه  تمعن 

8/1

َکَتَمِْعن اَنِیف  یَْشفَأ  اَم 

! وت تمعن  ام  عمج )  ) رد تسا  راکشآ  هچ 

18/45

وا اب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناشیوخ  ینمشد  نتشگ  راکشآ 

ُهَتَّماَح َْکَیلِإ  ِءاَعُّدلا  ِیف  َفَشاَک  َو 

6/2 .تخادرپ زیتس  هب  اراکشآ  شناشیوخ ، اب  وت  يوس  هب  توعد  رد  و 

ادخ رب  رابخا ، نورد  ندوب  راکشآ 

ِراَبْخَْألا ُنِطاََوب  ُهَْدنِع  ُرَهْظَت  ْنَم  اَی  َو 

.تسا 6/5 راکشآ  وا  دزن  یناهنپ  رابخا  هک  یسک  يا  و 

هدنب ياه  یتشز  ندرکن  راکشآ 

...ِیتَریِج ْنِم  ِیِبیاَعَم  ُسِمَْتلَی  ْنَِمل  اَِهتاَءْوَس  ِْدُبت  َْمل  َو 
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.يدرکن راکشآ  دنشاب -  یم  نم  ياه  بیع  يوجتسج  رد  هک  مناگیاسمه -  شیپ  ارم  ياه  يدب  و 

21/16

یهلا هدژم  نتفای  اراکشآ 

اَُهنَّیَبَتَأ ًهَماَلَع  ِهِیف  ِیْنفِّرَع  َو  اَُهفِرْعَأ ، يَرُْشب  ِلِجْآلا  َنوُد  ِلِجاَْعلا  ِیف  َِکلَِذب  ِینْرَِّشب  َو  َکِطْخُس ، ْنِم  اًناَمَأ  ِیل  ُْبتْکا  َو 

مسانشب و ار  نآ  هک  يا  هدژم  .هد  هدژم  نآ  هب  ارم  ترخآ ،)  ) هدنیآ زا  شیپ  ایند )  ) نونکا مه  سیونب و  میارب  ار  تمـشخ  زا  ینمیا  و 
33/16 .مبایب اراکشآ  ار  نآ  هک  نک  هاگآ  يا  هناشن  زا  ارم  نآ  رد 

ادخ ّتبحم  يوس  هب  یهار  نتخاس  راکشآ 

ًهَلْهَس اًلِیبَس  َِکتَّبَحَم  َیلِإ  ِیل  ْجَْهنا  َو 

.نادرگ 29/20 راومه  میارب  تتّبحم ، يوس  هب  ناسآ  یهار  و 

ناگیاسمه هب  تبسن  هدنب ، یتسود  ندش  راکشآ 
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ًهَّدَوَم ِْبیَْغلِاب  ْمَُهل  ُّرِسُأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .مزاس راکشآ  ار ، یتسود  ناشدوبن  رد  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

مالسا نارادزرم  نامشچ  ربارب  رد  يروما ، نتخاس  راکشآ 

...ِناَسِْحلا ِروُْحلا  ِهَماَرَْکلا َو  ِلِزاَنَم  ِْدلُْخلا َو  ِنِکاَسَم  ْنِم  اَهِیف  َتْدَدْعَأ  اَم  ْمِهِراَْصبَِأل  اَْهنِم  ْحَِّول  َو 

ناشناگدید لباقم  رد  يورابیز ، نایروح  تمارک و  ياهارس  یگشیمه و  ياه  هناخ  زا  يا ، هتخاس  هدامآ  تشهب )  ) نآ رد  ار  هچنآ  و 
.زاس نایامن 

4/27

ادخ يارب  دوخ ، زار  ندومن  راکشآ 

اًعوُضُخ ُْهنِم  ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اَم  ِهِّرِس  ْنِم  َکََّثبَأ  َو 

9/31 .هدرک راکشآ  تیارب  يرتاناد -  نآ  هب  دوخ  هک  ار  هچنآ  شیاهزار -  زا  عوضخ ، اب  و 

راکشآ ناهنپ و  ناهانگ  زا  هبوت 

اَهِرِهاَوَظ ِیتاَئِّیَس َو  ِنِطاََوب  ...ْنِم  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

14/31 .منک یم  هبوت  تهاگرد  هب  مراکشآ ، ناهنپ و  ناهانگ  زا  مهاگیاج ، نیا  رد  نم  ادنوادخ 

ادخ يارب  دوخ ، ینامیشپ  نتخاس  راکشآ 

ْنَِکل ...يَِرثَأ  ِءوُِسب  یِّنِم  ٍلْهَج  ْنَع  ِِهب  ُْتقَطَن  اَم  ُّلُک  اَمَف 

ِمَدَّنلا َنِم  ََکل  ُتْرَهْظَأ  اَم  اَْهیَلَع  ْنَم  َکُضْرَأ َو  اَهِیف َو  ْنَم  َكُءواَمَس َو  َعَمْسَِتل 

رب هک  ره  تنیمز و  تسا و  نآ  رد  هک  ره  تنامـسآ و  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  .تسین  مرادرک  يدـب  هب  لـهج  زا  متفگ ، هچ  ره  سپ 
.دونشب 26/31 ار  مدومن  راکشآ  تهاگشیپ  هب  هک  يا  ینامیشپ  تسا ، نآ  يور 

ادخ رب  يا ، هدیشوپ  ره  ندوب  راکشآ 

َكِْربُخ َنوُد  ٍرُوتْسَم  ُّلُک  َفَشَْکنا  َو 

.تسا راکشآ  وت ، یهاگآ  دزن  يا  هدیشوپ  ره  و 
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11/32

ناگدنب ياهاطخ  اه و  يدب  نتخاس  راکشآ  رب  ادخ ، ییاناوت 

َنیِرِداَْقلا َقْوَف  اَِهناَلْعِإ  یَلَع  َرِداَْقلا  ...َْتنُک  اَهاَْنبَکَتْرا  ٍهَئیِطَخ  َو  اَهاَْنبَسَتْکا ، ٍهَئِّیَس  ...ْمَک 

رداق شندرک  راکشآ  رب  نادنمتردق  همه  زا  رتشیب  وت  و ) ، ) میدش بکترم  هک  ییاطخ  میدرک و  بسک  ار  نآ  هک  يا  يدب  رایـسب  هچ 
2/34 .يدوب

نامرفان اب  راتفر  رد  ادخ ، مرک  ندوب  راکشآ 

....َكاَصَع ْوَأ  َکَعاَطَأ  ْنَم  ِهَلَماَعُم  ِیف  َکَمَرَک  َنَْیبَأ  اَم  َکَناَْحبُسَف 

ینامرفان ای  هدرک  تعاطا  ار  وت  هک  یسک  اب  راتفر  رد  وت  مرک  تسا  راکشآ  هچ  وت ! یهّزنم  سپ 

47 ص : 
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10/37 .تسا هدرک 

هدنب رب  نمؤم ، بیع  نتشگ  راکشآ 

ُهُْرتْسَأ ْمَلَف  ِیل  َرَهَظ  ٍنِمْءُوم  ِْبیَع  ْنِم  ...َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.مدناشوپن ار  نآ  سپ  دش ، راکشآ  نم  يارب  هک  ینمؤم  بیع  زا  مروآ  یم  رذع  وت  هاگرد  هب  نم  ادنوادخ 

1/38

ناگرزب مشچ  شیپ  رد  هدنب ، لاح  ندرکن  راکشآ 

يِرَبَخ ِإَلَْملا  ِنُویُع  یَلَع  ِْنْلُعت  َال  َو 

2/41 .نکن ینلع  ناگرزب ، مشچ  شیپ  رد  ارم  یگنوگچ ) و   ) لاح و 

زار نتخاسن  راکشآ 

يِرُوتْسَم ْفِشْکَت  َال  َو  یِمُوتْکَم ، ْزِْرُبت  َال  َو 

2/41 .زاسن نایامن  ار  ما  هدیشوپ  بیع )  ) نکم و راکشآ  ار  مزار  و 

نآرق هطساو  هب  ماکحا ، ندش  راکشآ 

...َکِماَکْحَأ ِِعئاَرَش  ْنَع  ِِهب  َْتبَرْعَأ  اًنآُْرق  ...ُهَْتلَعَج 

2و1/42 .یتخاس نشور  ار  تماکحا  ياه  هار  نآ  اب  هک  يداد  رارق  ینآرق  ار  نآ 

نآرق راکشآ  ياه  لیلد  هب  ندرب  هانپ 

ِِهتاَنَِّیب ِتاَحَضُوم  َو  ِهِِهباَشَتُِمب ، ِراَْرقِْإلا  َیلِإ  ُعَْزفَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف 

4/42 .دنهد یم  رارق  شنشور  لیالد  هباشتم و  تایآ )  ) هب رارقا  هانپ  رد  ار  دوخ  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ 

ادخ يدونشوخ  هار  نتشگ  راکشآ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َْکَیلِإ ، اَضِّرلا  َُلبُس  ِِهلِآب  َتْجَْهنَأ  ...اَمَک  َّمُهَّللا َو 

دورد شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  یتخاس ، راکـشآ  ار  دوخ  يوس  هب  يدونـشوخ  ياه  هار  شنادناخ ، هلیـسو  هب  هک  نانچ  ادـنوادخ و 
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8/42 .تسرف

ناگدنب يرهاظ  یگتسارآ  نتخاس  راکشآ  لماع 

اَنِرِهاَظ َحاَلَص  ِنآْرُْقلِاب  ْمِدَأ  َو 

.زاس راکشآ  ار  ام  کین  ِرهاظ  ْنآرق  اب  و 

11/42

گرم هتشرف  ندش  راکشآ 

ِبُویُْغلا ِبُجُح  ْنِم  اَهِْضبَِقل  ِتْوَْملا  ُکَلَم  یَّلََجت  َو 

13/42 .ددرگ راکشآ  اه  یناهنپ  ياه  هدرپ  زا  نآ  نتفرگ  يارب  گرم  هتشرف  و 

تامهبم نتخاس  راکشآ 

َمَُهْبلا َِکب  َحَضْوَأ  ...ْنَِمب  ُْتنَمآ 
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2/43 .دومن حضاو  ار  تامهبم  وت  اب  هک  یسک  هب  مدروآ  نامیا 

نآرق راکشآ  ياه  هناشن 

ِناَقْرُْفلا يَدُْهلا َو  َنِم  ٍتاَنَِّیب  َو  ِساَّنِلل ، يًدُه  ُنآْرُْقلا ، ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  ...َناَضَمَر  َرْهَش  ُهَرْهَش  ُِلبُّسلا  َْکِلت  ْنِم  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

يارب هک  دش  هداتسرفورف  نآرق  نآ  رد  هک  .داد  رارق  اه  هار  نآ  زا  یکی ) ، ) ار ناضمر  هام  دوخ ، هام  هک  تسییادخ  راوازـس  ساپـس  و 
3/44 .تسا لطاب ) زا  ّقح   ) يزاس ادج  تیاده و  زا  راکشآ  ياه  هناشن  رگتیاده و  مدرم 

ناضمر هام  تلیضف  ندنادرگ  راکشآ 

ِروُهُّشلا ِِرئاَس  یَلَع  ُهَتَلیِضَف  َنَابَأَف 

.تخاس راکشآ  اه  هام  ریاس  رب  ار  نآ  تلیضف  سپ 

4/44

ناضمر هام  يارب  راکشآ ، یتقو  نداد  رارق 

ُهَْلبَق َمَّدَُقی  ْنَأ  َّزَع  َّلَج َو  ُزیُِجی  َال  اًنَِّیب  اًْتقَو  َُهل  َلَعَج  َو 

4/44 .دوش هتخادنا  شیپ  هک  دراد  یمن  اور  لیلج  زیزع و  دنوادخ  هک  داد ، رارق  يراکشآ  نامز  نآ ، يارب  و 

ناهن راکشآ و  ناهانگ  شزرمآ 

َنَلَع اَم  اَِنبُونُذ َو  ْنِم  َیِفَخ  اَم  اََنل  ْرِفْغا 

48/45 .زرمایب ار  ام  راکشآ  ناهنپ و  ناهانگ 

ّقح هدنزاسراکشآ  نآرق ،) )

َکَناَقُْرف ِّقَْحلِاب  َعَدْصَأ  ...اَم 

22/47! وت نآرق )  ) راذگ قرف  باتک  تسا  ّقح  هدننکراکشآ  هچ 

شناهن اب  یهلا ، ساپس  رهاظ  ندوب  قباطم 

ِِهنِطاَِبل ٌْقفَو  ُهُرِهاَظ  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 
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43و36/47 .دشاب ناوخمه  شنطاب  اب  شرهاظ  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

دنوادخ ربارب  رد  ناهانگ ،)  ) نتخاس راکشآ 

َكَزَرَاب َكِداَبِع َو  ْنِم  یَفْخَتْسا  يِذَّلا  اَنَأ 

79/47 .مدومن راکشآ  وت  دزن  هدرک و  ناهنپ  تناگدنب  زا  ار ) مهانگ   ) هکنآ منم 

ناهنپ راکشآ و  ناهانگ  ندنامن  یقاب  هبوت و 

ًهَریِرَس َال  ًهَِیناَلَع َو  اَهَعَم  ْرَذَت  َال  ...اًحوُصَن  ًَهبَْوت  َّیَلَع  ُْبت  َو 

126/47 .يراذگناو ار  ناهن  راکشآ و  ناهانگ )  ) نآ اب  هک  یصلاخ  هبوت  هب  هد ، ما  هبوت  و 

اه یناهنپ  نتشگ  راکشآ  ِزور 

ُِرئاَرَّسلا یَْلُبت  َمْوَی  ِینِْکلُْهت  َال  َو 

.نکن 129/47 مکاله  دوش  یم  راکشآ  اه  ناهنپ  هک  يزور  رد  و 

دوش یم  راکشآ  هدنب  يارب  هچنآ 
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ََکل اََدب  اَِمب  وُعْدَت  َُّمث  ...

.دش راکشآ  تیارب  ار  هچنآ  نک  اعد  سپس  ...

28/48

رگمتس یسولپاچ  نتشگ  راکشآ  نامز 

ِقَلَْملا َهَشاََشب  ِیل  ُرِهُْظی  َوُه  َو  ...

7/49 .درک یم  ییور  شوخ  میارب  هناسولپاچ  هک  یلاح  رد  ...

هدنب رذع  نتخاس  راکشآ 

يِرْذُع اَهِیف  ْرِهْظَأ  ...ِیتَجاَح  ِهِذَه  َّمُهَّللا 

7/54 .امرف راکشآ  نآ  رد  ار  مرذع  .تسا  نیا  نم  هتساوخ  ادنوادخ 

زاغآ

ادخ ياه  تمعن  ندوب  ییادتبا 

ٌءاَِدْتبا َکِمَِعن  ُّلُک  ْذِإ  َو  ...

.تسا ادتبا  وت  ياه  تمعن  همه  نوچ  و  ...

3/12

ٌءاَِدْتبا َُکتَّنِم 

.تسا همّدقم ) نودب  یی و  ) ادتبا وت  ششخب 

4/45

( هدننیرفآ  ) هدننکزاغآ ِدنوادخ 

ُدیُِرت اَِمل  ُلاَّعَْفلا  ُدیِعُْملا  ُئِْدبُْملا  ُدیِمَْحلا  ُناَّنَْملا  َکَّنِإ 

.یشاب 18/27 یم  یهاوخب  هچ  ره  هدنهد  ماجنا  هدننادرگزاب ، رگزاغآ ، هدوتس ، هدنهد ، تمعن  رایسب  وت  هک  یتسرد  هب 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


ناضمر هام  نایاپ  ات  زاغآ  زا  ادخ ، یگدنب 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...ِِهئاَنَف  ِْتقَو  َیلِإ  ِِهئاَِدْتبا  ِنِم  ِهِیف  ََکل  َدَّبَعَت  ْنَم  ِّقَِحب  َو  ِرْهَّشلا ، اَذَه  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

، دـنا هدرک  یگدـنب  ار  وت  شنایاپ  ات  نآ  زاغآ  زا  نآ ، رد  هک  یناسک  ّقح  هب  هام و  نیا  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  اـنامه  ادـنوادخ ،
12/44 .یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک 

: دنک یم  زاغآ  ار  نآ  ادخ  هچنآ 

شزرا یب  بآ  زا  ناگدنب ، شنیرفآ  .أ 

اَنَتْأَدَْتبا ٍنیِهَم  ٍءاَم  ْنِم  ...َکَّنِإ  َّمُهَّللا َو 

.يا 5/9 هدومن  نامزاغآ  زیچان  بآ  زا  وت  ادنوادخ و 

گرزب ياه  تمعن  .ب 

ِماَسِْجلا ِمَعِّنلِاب  َِکئاَِدْتبا  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف 

28/32 .يدومن زاغآ  ار  گرزب  ياه  تمعن  هک  ار  وت  ساپس  سپ 

هدنب ندرک  يرای  .ج 

َكِرْصَِنب ِینَتْأَدَْتباَف 

6/49 .يدومن زاغآ  مندرک  يرای  هب  سپ 
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تساوخرد زا  شیپ  ششخب  .د 

َْتأَدَْتباَف ْلَأُْست  َْمل  َو 

14/49 .يدومن زاغآ  ششخب  هب  سپ  دشن ، تساوخرد  وت  زا  و 

هدنب هب  ناسحا  یکین و  ه ._

ِناَسْحِْإلِاب ِینَتْأَدَْتبا  َکَّنَِکل 

2/51 .يدومن زاغآ  نم  ّقح  رد  ار  تناسحا  وت  یلو 

تفآ

ناگدنب هب  اهربا ، رد  یتفآ  ندناسرن 

ٍهَفِآب اَهِیف  اَْنبُِصت  َال  َو 

2/36 .ناسرن ام  هب  یتفآ  اهنآ  رد  و 

ناگدنب ِيزور  رب  یتفآ ، نداتسرفن 

ًهَهاَع اَنِِشیاَعَم  یَلَع  ْلِسُْرت  َال  َو 

2/36 .تسرفن ام  تشیعم  رب  ینایز  و 

لطاب رد  نابز  نتفرورف  و  تفآ ،

اًسِرُْخم ٍهَفآ  اَم  ِْریَغ  ْنِم  ِلِطاَْبلا  ِیف  ِضْوَْخلا  ِنَع  اَِنتَنِْسلَِأل  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

10/42 .هد رارق  دشاب  یتفآ  زا  هکنآ  یب  لطاب ، رد  نتفرورف  زا  نامیاه  نابز  هدنروآدنب  ار  نآرق  و 

تافآ زا  ینمیا  هام  ون ، هام 

ِتاَفْآلا َنِم  ٍْنمَأ  َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

5و4/43 .دهد رارق  اه  تفآ  زا  ینمیا  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

باتفآ
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باتفآ یمرگ  لّمحت )  ) زا رشب ، یناوتان 

، َهَعُولَْهلا َهَّمِّرلا  ِهِذَه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِمب  َو  َِکئاَمْسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملِاب َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأَف 
َکِسْمَش َّرَح  ُعیِطَتْسَت  َال  ِیتَّلا 

بات و یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادـنوادخ ، سپ 
5/50 .درادن ار  تباتفآ  یمرگ  ییاناوت  هک  ییامن ، محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا 

راگدیرفآ

: ِراگدیرفآ ادخ ،

زور بش و  .أ 

ِِهتَّوُِقب َراَهَّنلا  َْلیَّللا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

1/6 .دیرفآ دوخ  ییاناوت  هب  ار  زور  بش و  هک  ار  يادخ  ساپس 

ِبَصَّنلا ِتاَضَهَن  ِبَعَّتلا َو  ِتاَکَرَح  ْنِم  ِهِیف  اُونُکْسَِیل  َْلیَّللا  ُمَُهل  َقَلَخَف 
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.دنیاسایب 5/6 تخس  ياه  شبنج  هدننک و  هتسخ  ياه  تکرح  زا  ات  دیرفآ  نانآ  يارب  ار  بش  سپ 

...اًرِْصبُم َراَهَّنلا  ُمَُهل  َقَلَخ  َو 

.دیرفآ رگ  نشور  ناشیا  يارب  ار  زور  و 

6/6

ناگدنب .ب 

اَنَْتیَهَن اَنَتْرَمَأ َو  اَنَتْقَلَخ َو  َکَّنِإَف 

.يا 6/25 هدومن  یهن  رما و  يدیرفآ و  ار  ام  وت  انامه 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ  ...َکَِقلاَخ  یِِقلاَخ َو  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

4/43 .دتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  تسا ، وت  هدننیرفآ  نم و  هدننیرفآ  هک  ییادخ  زا  سپ 

هام .ج 

ٍهَکََرب َلاَلِه  َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َکَِقلاَخ  یِِقلاَخ َو  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

4/43 .دهد رارق  یتکرب  اب  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  تسا ، وت  هدننیرفآ  نم و  هدننیرفآ  هک  ییادخ  زا  سپ 

يا هدیرفآ  ره  .د 

ٍقُولْخَم ِّلُک  َِقلاَخ  ...ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

.ناگدیرفآ 2/47 راگدیرفآ  تسوت ، يارب  ساپس  ادنوادخ 

نیمز اه و  نامسآ  ه ._

ِضْرَْألا ِتاَواَمَّسلا َو  َعیَِدب  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

2/47 .نیمز اه و  نامسآ  هدنروآدیدپ  تسوت ، يارب  ساپس  ادنوادخ 

ِتاَواَمَّسلا َرِطاَف  ...َکَناَْحبُس 

31/47 .نامسآ هدننیرفآ  یهّزنم ! كاپ و 
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ِضْرَْألا ِتاَواَمَّسلا َو  ُعیَِدب  ...َّمُهَّللا 

.نیمز اه و  نامسآ  هدنروآدیدپ  ادنوادخ ،

2/48

اه ناج  .و 

ِتاَمَسَّنلا َئِرَاب  ...َکَناَْحبُس 

.اه ناج  هدنروآدیدپ  یهّزنم ! كاپ و 

31/47

دمح .ز 

ِدْمَْحلا َنِم  َْتقَلَخ  اَم  ُعَمْجَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

46و36/47 .دروآ درگ  ار  يدیرفآ  اه  ساپس  زا  هچنآ  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

دورد .ح 

اَهَْدنِع ِتاَوَلَّصلا  َْکِلت  اَهَعَم  ُفِعاَُضت  ٍتاَوَلَص  َِکلَذ  َعَم  ُئِْشُنت  ...ًهاَلَص  ِِهلآ ، ِْهیَلَع َو  ِّلَص  ِّبَر 
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نآ اب  ار  هتـشذگ  ياهدورد  هک  يروآ ، دـیدپ  رگید  ياهدورد  نآ  اـب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادـناخ  وا و  رب  نم ، راـگدرورپ 
.ینک 55/47 ربارب  نیدنچ 

ناگدیرفآ

ادخ رازگ  ساپس  ناگدیرفآ  نیب  رد  یگدنز 

ِهِْقلَخ ْنِم  ُهَدِمَح  ْنَمِیف  ِِهب  ُرَّمَُعن  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

.مییامن ینالوط  رمع  شرازگ ، ساپس  ناگدیرفآ  نیب  نآ ، اب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس 

11و10/1

قلخ رب  رظان  ناگتشرف  رب  ادخ ، دورد 

ِْقلَْخلا یَلَع  ْمُْهنِم  ْنَم  ...َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

قلخ رب  ناــنآ  زا  مادـــک  ره  هــک  یناگتـــشرف  ياــه  هورگ  رب  تناگتـــشرف و  زا  ناــّیناحور  رب  ناـــشیا و  رب  تــسرف  دورد  سپ  ...
23و20و11و10/3 .دنلوغشم

ناگدیرفآ نتفرگ  هاوگ 

...َکِْقلَخ ِِرئاَس  ...ُدِهْشُأ  َو 

21/6 .مریگ یم  دهاش  ار  تناگدیرفآ  ریاس  و 

ناگدیرفآ نیب  زا  ادخ  هدیزگرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

َکِْقلَخ ْنِم  َُکتَرَیِخ  َُکلوُسَر و  َكُْدبَع َو  اًدَّمَُحم  َّنَأ  َو 

22/6 .تسا تناگدیرفآ  نیب  زا  وت  هدیزگرب  تا و  هداتسرف  وت و  هدنب  دّمحم  انامه  و 

...َکِْقلَخ ْنِم  َّمُهَّللا  َِکتَرَیِخ  یَلَع  ِّلَص  َو 

5/34 .تسرف دورد  دوخ ، ناگدیرفآ  زا  تا  هدیزگرب  رب  ادنوادخ و 

َنیِرِهاَّطلا َِکتَّیَِرب  ْنِم  ِهَْوفِّصلا  ِِهتَْرتِع  ٍدَّمَُحم َو  ...یَلَع  ِّلَص  َو 

5/34 .تسرف دورد  دنتسه ، وت  كاپ  ناگدیرفآ  زا  هک  وا  هداوناخ  دّمحم و  رب  و 
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اًلِّصَنَتُم َْکَیلِإ  َراَج  ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت  ...َکِْقلَخ  ْنِم  َْتبَجَْتنا  ِنَم  ِّقَِحب 

لاح اب  هک  ار  یـسک  نآ ، اب  يدناشوپ  هک  يزیچ  نامه  اب  ناشوپب ، ارم  زور ، نیا  رد  يا ، هدیزگرب  تناگدـیرفآ  زا  ار  وا  هکنآ  ّقح  هب 
86/47 .هدومن يراز  وت  يوس  هب  هانگ ) زا   ) يرازیب

َکِْقلَخ ْنِم  َِکتَرَیِخ  ...ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

.یتسرف دورد  تناگدیرفآ  زا  دوخ  هدش  باختنا  دّمحم  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ ،

3/48

شناگدیرفآ یضعب  رب  ادخ ، نداتسرف  دورد 

َکِْقلَخ ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َْتیَّلَص  اَم  َرَثْکَأ  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

دورد شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ادنوادخ 
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23/6 .يداتسرف تناگدیرفآ  زا  یسک  رب  هچنآ  زا  شیب  تسرف 

ُهَْلبَق َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َْتیَّلَص  اَم  ِلَْضفَأَک  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

30/20 .يداتسرف تناگدیرفآ  زا  یسک  رب  وا  زا  شیپ  هک  يدورد  نیرترب  دننامه  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ و 

ناگدیرفآ طّسوت  ادخ ، شیاتس  ببس 

ِزُواَجَّتلا ِنْسُِحب  ِهِْقلَخ  َیلِإ  َدَّمََحت  ْنَم  اَی  َو 

10/12 .تسا هتشاداو  دوخ  ساپس  هب  ار  شناگدیرفآ  کین ، تشذگ  اب  هکنآ  يا 

شناگدیرفآ زا  ادخ ، يزاین  یب 

ْمُْهنَع یَنِْغلا  ُلْهَأ  َْتنَأ  َکِْقلَخ َو  ْنَع  ِءاَنَْغلِاب  َتْحَّدَمَت 

11/13 .ییاهنآ زا  يزاین  یب  هتسیاش  دوخ  يا و  هدوتس  تناگدیرفآ  زا  يزاین  یب  هب  ار  دوخ 

دوخ تجاح  يارب  ناگدیرفآ ، هب  ندروآ  يور 

ِناَمْرِْحِلل َضَّرَعَت  ْدَقَف  ...َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  َیلِإ  ِِهتَجاَِحب  َهَّجََوت  ْنَم  َو 

.هداد 14/13 رارق  يدیماان  ضرعم  رد  ار  دوخ  نامگ  یب  دروآ ، ور  وت  ِناگدیرفآ  زا  یکی  هب  شتجاح  يارب  هک  ره  و 

تاقولخم رب  ادخ ، تمعن 

اًمْهَس َکِمَِعن  ِیف  ٍقُولْخَم  ِّلُِکل  َْتلَعَج  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 

.يا هتشاد  ررقم  يا  هرهب  تیاه  تمعن  رد  يا  هدیرفآ  ره  يارب  هک  ینآ  وت  و 

6/16

َنِیقُولْخ _ َْملا ِعیِمَج  ِیف  َُکتَمِْعن  ْتَشَف  َو 

.تسا هدنکارپ  ناگدیرفآ  همه  رد  تتمعن  و 

14/39

ادخ تردق  رد  ناگدیرفآ ، همه  ندیجنگ 
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ِهِعْسُو ِیف  ْمُهُّلُک  ُِقئاَلَْخلا  َعَسَّتا  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 

.دنا 10/16 هدیجنگ  شتردق  هرتسگ  رد  ناگدیرفآ  همه  هکنآ  ییوت  و 

ناگدیرفآ نتشاد  اپ  ِرس  بجوم  بآ ،

َْقلَْخلا َِمئاَهَْبلا َو  ِِهب  ُشَْعنَت  ...اًیْقَس  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

.امن 5/19 باریس  يرادب ، اپ  ِرس  نآ  هلیسو  هب  ار  ناگدیرفآ  ریاس  نایاپراهچ و  هک  یناراب  اب  ار  ام  ادنوادخ 

هدنب هب  قلَخ  ناراکدب  زا  تشحو  هماج )  ) ندناشوپ

َکِْقلَخ ِراَرِش  ْنِم  َهَشْحَْولا  َِیْبلَق  ْسِْبلَأ  َو 

.ناشوپب تقلخ  ناراکدب  زا  تشحو  هب  ار  ملد  و 

11/21

قلخ ناکین  ادخ و  هب  هدنب ، روما  يراذگاو 

َکِْقلَخ ِراَیِِخب  َِکب َو  ِیتَیاَفِک  ...ْلَعْجا  َِلب  ...
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12/21 .هد رارق  تبوخ  ناگدیرفآ  دوخ و  هب  ار  متیافک  هکلب  ...

ادخ قلخ  هب  هدنب ، ندرکن  راذگاو 

َکِْقلَخ َیلِإ  ِیْنلِکَت  َال  َو 

2/22 .راذگناو تقلخ  هب  ارم  و 

قلخ هب  هدنب ، راک  يراذگاو  هجیتن 

ِینوُمَّهََجت َکِْقلَخ  َیلِإ  ِینَْتلَکَو  ْنِإ 

3/22 .دننک ییور  شرت  نم  اب  يراذگاو ، تناگدیرفآ  هب  ارم  رگا 

ادخ ناگدیرفآ  ِّقح )  ) ندومن ادا 

...َکِْقلَخ ْنِم  ٍْقلَِخل  ...َّیَلَع  ُهَتْضَرَف  ِهِینَْتمَْزلَأ َو  اَم  َّلُک  یِّنَع  ِْضقا  َو 

6/22 .هد قیفوت  يا ، هدومن  بجاو  مزال و  نم  رب  تناگدیرفآ ، زا  يا  هدیرفآ  يارب  هچنآ  ماجنا  هب  ارم  و 

ناگدیرفآ زا  کی  چیه  هب  ندربن  کشر 

َکِْقلَخ ْنِم  اًدَحَأ  َدُسْحَأ  َال  یَّتَح  ِدَسَْحلا  َنِم  ِرْدَّصلا  َهَماَلَس  ِیْنقُزْرا  َو 

12/22 .مربن دسح  تناگدیرفآ  زا  کی  چیه  هب  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار  دسح  زا  هنیس  تمالس  و 

قلخ رب  مالسا ، )  تّما  يارب  یّقح (  ندنادرگ  بجاو 

ِِهبَبَِسب ِْقلَْخلا  یَلَع  َّقَْحلا  اََنل  َْتبَجْوَأ  اَمَک  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 

.يدومن بجاو  قلخ  رب  یّقح  ام  يارب  وا  ببس  هب  هکنانچ  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

4/24

ناگدیرفآ همه  هب  دنوادخ  لضف 

ِلْضَْفلِاب ِهِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  َذَخَأ  َو 

.درک راتفر  لضف  اب  شناگدیرفآ  همه  اب  و 
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1/35

ناگدیرفآ هب  ندرب  کشر 

َکَْقلَخ َدُسْحَأَف  ...ْمُهَْتیَطْعَأ  اَِمب  یِِّنتْفَت  َال  َو 

2/35 .مرب دسح  تناگدیرفآ  رب  هک  نکن ، شیامزآ  يدرک ، اطع  نارادایند )  ) نانآ هب  هچنآ  هب  ارم  و 

ادخ ندوبن  راکمتس  هب  ناگدیرفآ ، فارتعا 

َْتبَقاَع ْنَِمل  ٍِملاَظ  ُْریَغ  َکَّنَِأب  ٌهَفِرَتْعُم  ِهَّیِرَْبلا  ُّلُکَف 

8/37 .یتسین رگمتس  يدومن ، تبوقع  ار  هک  ره  وت  هک  دننک  یم  فارتعا  ناگدیرفآ  همه  سپ 

تاقولخم يارب  ییاهرفیک ، يزاس  هدامآ 

َِکَتبوُقُع ْنِم  َکِْقلَخ  ِعیِمَِجل  َتْدَدْعَأ  اَم  َّلُک  َِکناَیْصِِعب  َّمَه  اَم  ِلَّوَأ  ِیف  ُّقِحَتْسَی  َناَک  ْدََقل  َو 

یم راوازس  یتخاس ، هدامآ  تناگدیرفآ  همه  يارب  هک  ار  وت  ياه  تبوقع  همه  دومن ، وت  ینامرفان  تّمه  هک  زاغآ  رد  وا  هکنآ  لاح  و 
14/37 .دش
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رادربنامرف يا  هدیرفآ  هام ،

ُعیِطُْملا ُْقلَْخلا  اَهُّیَأ 

1/43 .رادربنامرف هدیرفآ  يا 

رگید هدیرفآ  طّسوت  يا ، هدیرفآ  ییامنهار 

...ِناَسْحِْإلِاب اًفوُصْوَم  َناَک  َْکنِم  َكَداَبِع  ِْهیَلَع  َْتَللَد  يِذَّلا  ِْلثِم  یَلَع  ِهِسْفَن  ْنِم  اًقُولْخَم  ٌقُولْخَم  َّلَد  َْول  َو 

، يا هدومرف  ییاـمنهار  دوخ  بناـج  زا  ار  تناگدـنب  نآ  اـب  وـت  هچنآ  دـننام  هب  ار ، يا  هدـیرفآ  شدوـخ  بناـج  زا  يا  هدـیرفآ  رگا  و 
17/45 .دش یم  فصو  ناسحا  هب  درک ، یم  ییامنهار 

ادخ زا  تاقولخم ، همه  يربنامرف 

َکِْقلَخ ُّلُک  ََکل  ِمِیلْسَّتِلل  َداَْقنا  َو 

26/47 .دنا هداهن  ندرگ  وت ، ربارب  رد  میلست  يارب  تناگدیرفآ  همه  و 

دشاب هدرازگن  ساپس  ار  ادخ  نآ ، دننام  يا  هدیرفآ  هک  یساپس 

ُهَْلثِم ٌْقلَخ  َكْدَمْحَی  َْمل  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

44و36/47 .دشاب هدرکن  شیاتس  ار  وت  نآ ، دننام  يا  هدیرفآ  چیه  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

ادخ ناگدیرفآ  عاونا  ِدورد 

ِهاَلَص یَلَع  ُعِمَتَْجت  ...ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

َکِْقلَخ ِفاَنْصَأ  ْنِم  َْتأََرب  َْتأَرَذ َو  ْنَم  ِّلُک 

ار تناگدیرفآ  عاونا  زا  يا  هدومن  داجیا  يا و  هدیرفآ  هک  ره  دورد  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 
.دریگربرد

54/47

ناگدیرفآ دزن  رد  هدنب ، ندنادرگ  زیزع 

َکِْقلَخ َْدنِع  ِینَّزِعَأ  َو 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


118/47 .راد زیزع  تناگدیرفآ  دزن  رد  ارم  و 

ندشن ادخ  ناگدیرفآ  هکحضم 

َکِْقلَِخل اًوُزُه  ِینْذِخَّتَت  َال  َو 

.هدن رارق  تناگدیرفآ  هدنخ  ببس  ارم  و 

124/47

وا ياطع  هلص و  دیما  هب  قولخم ، يوس  هب  نتفر 

...ِِهِلفاََون ِهِْدفِر َو  َءاَجَر  ٍقُولْخَم  َیلِإ  ٍهَداَفَِول  َّدَعَتْسا  َّدَعَأ َو  َأَّبَعَت َو  َأَّیَهَت َو  ْنَم  َّمُهَّللا 

هلـص و هب  هک  دیما  نیدب  دوش ، دراو  یقولخم  رب  ات  دیامن  یم  هیهت  گرب  زاس و  دنک و  یم  هدامآ  اّیهم و  ار  دوخ  یـسک  ره  ادنوادخ ،
.دوش لئان  وا  ياطع 

5/48

مالسلا مهیلع  وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  زج  یقولخم  تعافش  زا  يدیماان 
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َکُماَلَس ْمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  َهَعاَفَش  اَّلِإ  ُُهتْوَجَر  ٍقُولْخَم  ِهَعاَفَش  َال  َو  ُُهْتمَّدَق ، ٍِحلاَص  ٍلَمَِعب  یِّنِم  ًهَِقث  َِکتآ  َْمل  یِّنِإَف 

هب مشاب  هتـسب  دـیما  وا  هب  هک  يا  هدـیرفآ  ِتعافـش  مشاب و  هداتـسرف  شیپ  هک  يا  هتـسیاش  لمع  هب  نانیمطا  اب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 
6/48  - . داب ناشیا  رب  وا و  رب  وت  دورد  هک  وا -  هداوناخ  دّمحم و  تعافش  زج  ما ، هدماین  وت  هاگرد 

ادخ قلخ  نیرتراوخ  نیرت و  هداتفا  نیرتوسرت ،

ُُدبْعَی َوُه  ُُهقُزَْرت َو  َْتنَأ  ْنَم  َکـْیَلَع  ْمُُهنَوْهَأ  َو  َکـِتَعاَِطب ، ْمُُهلَمْعَأ  َکـَل  ْمُهُعَـضْخَأ  َو  َکـِب ، ْمُهُمَلْعَأ  َکـَل  َکـِْقلَخ  یَـشْخَأ  َکـَناَْحبُس 
َكَْریَغ

هدـننک لمع  وت ، زا  نانآ  نیرت  عضاخ  .تسوت و  ییایربک )  ) هب اـهنآ  نیرت  هاـگآ  وت ، زا  تناگدـیرفآ  نیرت  هدنـسرت  یهّزنم ! كاـپ و 
2/52 .دتسرپ یم  ار  وت  ریغ  وا  یهد و  یم  يزور  ار  وا  وت  هک  تسیسک  وت ، دزن  اهنآ  نیرت  تسپ  .تسوت و  نامرف  هب  ناشیا  نیرت 

تاقولخم همه  يارب  رّدقم  گرم ،

َتْوَْملا َکِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  َْتیَضَق  َکَناَْحبُس 

5/52 .يا هدز  مقر  تناگدیرفآ  همه  يارب  ار  گرم  یهّزنم ! كاپ و 

تاقولخم همه  رب  ادخ ، ّقح  ندوب  بجاو 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َکِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  ِبِجاَْولا  َکِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

دورد دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هک  مهاوـخ  یم  وـت  زا  يراد ، تناگدـیرفآ  هـمه  رب  هـک  دوـخ  بـجاو  ّقـح  نآ  هـب  نـم ، يادـخ 
10/52 .یتسرف

ناگدیرفآ نایم  زا  هدنب ، مان  ندش  لیاز 

يِرْکِذ َنِیقُولْخ  _ َْملا َنِم  یَحَّما  ...اَذِإ  ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو 

5/53 .نک محر  نم  هب  ددرگ ، وحم  ناگدیرفآ  نایم  زا  مدای  هک  یماگنه  نم ! يالوم 

ناگدیرفآ زا  سرت  رثا  رد  ادخ ، نید  نتخاسن  اهر 

َکِْقلَخ ْنِم  ٍدَحَأ  َهَفاَخَم  َِکنیِد  ْنِم  اًْئیَش  ُهَعَم  ُكُْرتَأ  َال  اًلَمَع  َِکتاَضْرَم  ِیف  ِیْنلِمْعَتْسا  َو 

اهر تناگدــیرفآ  زا  یــسک  سرت  رطاـخ  هـب  ار ، وـت  نـید  زا  يزیچ  نآ  اـب  هـک  راــمگب  يراــک  هـب  تا  يدونــشوخ  هار )  ) رد ارم  و 
6/54 .میامنن
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شنیرفآ

هدش هدیرفآ  نآ  يارب  هچنآ  رد  هدنب ، ياهزور  فرص 

َُهل ِینَتْقَلَخ  امِیف  یِماَّیَأ  ْغِْرفَتْسا  َو 

نآ يارب  ارم  هچنآ  رد  ار  میاهزور  رسارس  و 
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3/20 .امن فرص  يدیرفآ 

( نینج  ) يارب رگید  یشنیرفآ 

َْتئِش اَمَک  َرَخآ  اًْقلَخ  ِینَتْأَْشنَأ  َُّمث 

23/32 .يداد رگید  یشنیرفآ  یتساوخ ، هکنانچنآ  ارم  هاگنآ 

ناسنا شنیرفآ  اب  ادخ ، زا  نایز  عفد  مدع 

ٍءوُس ْنِم  اَِهب  َِعنَتْمَتِل  اَهُْقلَْخت  َْمل  ِیتَّلا  َیِسْفَن  یَِهلِإ -  اَی  َُکبِهْوَتْسَأ - 

7/39 .يوش تیامح  نایز  زا  نآ  ببس  هب  ات  يدیرفاین  ار  نآ  هک  مهاوخ  یم  ار  مسفن  ششخب  وت  زا  نم  يادخ  يا 

ناسنا شنیرفآ  زا  فده 

اَِهْلثِم یَلَع  َِکتَرْدُِقل  اًتاَْبثِإ  اَهَتْأَْشنَأ  ْنَِکل  ...

7/39 .دوش تباث  نآ  لثم  ندیرفآ )  ) رب تتردق  ات  يدیرفآ ، ار  نآ  هکلب  ...

شنیرفآ رد  ادخ  ندوبن  مهّتم 

َکِْقلَخ یَلَع  ٍمَهَّتُم  ُْریَغ  ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اَِمل  ...

9/48 .یتسین مهّتم  تندیرفآ  رد  يرتاناد و  نآ  هب  وت  هکنیا  يارب  ...

: ناسنا شنیرفآ  ياه  یگژیو 

رد شنیرفآ ، ياه  ییوکین  ندیزگرب  .أ 

وا تقلخ 

ِْقلَْخلا َنِساَحَم  اََنل  َراَتْخا  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

17/1 .دیزگرب ام  يارب  ار  شنیرفآ  ياه  ییابیز  هک  ار  ییادخ  ساپس  و 

یناوتان زا  وا  شنیرفآ  .ب 

اَنَتْقَلَخ ِفْعُّضلا  َنِم  َکَّنِإ  َّمُهَّللا َو 
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.يا هدیرفآ  یناوتان  زا  ار  ام  وت  ادنوادخ و 

5/9

ششنیرفآ زا  سپ  شیپ و  وا ، هب  نداد  تمعن  .ج 

ُهاَّیِإ َکِْقلَخ  َدَْعب  َُهل َو  َکِْقلَخ  َْلبَق  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  يِذَّلا  َكُْدبَع  اَنَأ  َّمُهَّللا َو 

.يا 67/47 هداد  تمعن  ار  وا  تشنیرفآ ، زا  سپ  تشنیرفآ و  زا  شیپ  هک  متسه  وت  هدنب  نآ  نم  ادنوادخ و 

شندوب مادنا  تسرد  .د 

ایِوَس ِینَتْقَلَخ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.يدیرفآ 1/50 صقن  بیع و  یب  ارم  وت  ادنوادخ ،

: شنیرفآ ياه  یگژیو 

تردق تّوق و  اب  .أ 
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اًعاَِدْتبا َْقلَْخلا  ِِهتَرْدُِقب  َعَدَْتبا 

3/1 .دیرفآ يا  هنومن  چیه  یب  ار  ناگدیرفآ  شیوخ  تردق  هب 

ِِهتَّوُِقب َراَهَّنلا  َْلیَّللا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

1/6 .دیرفآ دوخ  ییاناوت  هب  ار  زور  بش و  هک  ار  يادخ  ساپس 

فده اب  .ب 

اَِهلْکَش یَلَع  اَِهب  اًجاَِجتْحا  َو  اَِهْلثِم ، یَلَع  َِکتَرْدُِقل  اًتاَْبثِإ  اَهَتْأَْشنَأ  ْنَِکل  ...

7/39 .يدروآ لیلد  نآ ، هیبش  شنیرفآ )  ) رب ببس  نیدب  دوش و  تباث  نآ  لثم  ندیرفآ )  ) رب تتردق  ات  يدیرفآ ، ار  نآ  هکلب  ...

داینب لصا و  یب  .ج 

ٍْخنِس ِْریَغ  ْنِم  َءاَیْشَْألا  َتْأَْشنَأ  يِذَّلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

.يدیرفآ یلصا  چیه  نودب  ار  ایشا  هک  ییوت  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

12/47

هنومن دننام و  نودب  .د 

ٍءاَِذتْحا اَِلب  ِتاَعَدَْتبُْملا  َتْعَدَْتبا  ...يِذَّلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

( ییوگلا زا   ) يوریپ نودب  ار  اهادیپون  هک  ییوت  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

12/47 .يدروآ دیدپ 

َعَرَتْخا َو  َأَدَْتبا ، يِذَّلا  َْتنَأ 

.دومن 21/47 عارتخا  دیرفآ و  هنومن  نودب  هکنآ  ییوت 

مولعم هزادنا  هب  ه ._

اًریِدْقَت ٍءْیَش  َّلُک  َتْرَّدَق  يِذَّلا  َْتنَأ 

.يدز مولعم  هزادنا  ار  يزیچ  ره  هکنآ  ییوت 
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13/47

اًریِدْقَت ٍءْیَش  َّلُک  َتْرَّدَق  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

17/47 .يا هدومن  داجیا  مولعم  هزادنا  هب  ار  زیچ  ره  هکنآ  ییوت 

رظان دهاش و  ریزو ، کیرش ، نودب  .و 

ٌریِظَن َال  ٌدِهاَشُم َو  ََکل  ْنُکَی  َْمل  َو  ٌریِزَو ، َكِْرمَأ  ِیف  َكْرِزاَُوی  َْمل  َو  ٌکیِرَش ، َکِْقلَخ  یَلَع  َْکنُِعی  َْمل  يِذَّلا  َْتنَأ 

.تسا هدوبن  يدننام  هدننیب و  وت  يارب  هدرکن و  کمک  ار  وت  يریزو  تراک ، رد  دادن و  تا  يرای  یکیرش  تندیرفآ ، رد  هکنآ  ییوت 

14/47

ندوب کین  .ز 

َعَنَص اَم  َْعنُص  َنَسْحَأ  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

21/47 .ْدنادرگ کین  دیرفآ ، هک  ار  هچنآ  شنیرفآ  هکنآ  ییوت 
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رازبا نودب  .ح 

َعَدَْتبا ...يِذَّلا  َْتنَأ 

21/47 .دیرفآ هزات  هکنآ  ییوت 

ادخ رب  هدیرفآ ، ندوبن  ناهنپ  .ط 

؟ ُهَتْقَلَخ َْتنَأ  اَم  یَِهلِإ  اَی  َْکیَلَع  یَفْخَی  َْفیَک  َو  ِءاَمَّسلا ، ِیف  َال  ِضْرَْألا َو  ِیف  ٌءْیَش  ِْهیَلَع  یَفْخَی  َال  يِذَّلا  ُهَّللَا  اَی 

وت رب  نم -  يادخ  يا  يا -  هدیرفآ  ار  نآ  دوخ  هک  ار  هچنآ  هنوگچ  .تسین و  ناهنپ  وت  رب  نامـسآ  نیمز و  رد  يزیچ  هک  ییادخ  يا 
1/52 دشاب ؟ ناهنپ 

هدیرفآ رب  هطاحا  .ي 

؟ ُهَتْعَنَص َْتنَأ  اَم  یِصُْحت  َال  َْفیَک  َو 

؟1/52 ینادن ار  نآ  رامش  يا ، هتخاس  دوخ  هک  ار  هچنآ  هنوگچ  و 

دّیس اقآ 

یهاگآ

ناگدرم هدنهد  یهاگآ  روص ، هخفن 

ِرُوبُْقلا ِِنئاَهَر  یَعْرَص  ِهَْخفَّنلِاب  ُهِّبَُنیَف  ِْرمَْألا ، َلُولُح  َو  َنْذِْإلا ، َْکنِم  ُرِظَْتنَی  يِذَّلا  ...ُلِیفاَرْسِإ 

ار اهروگ  ِورگ  ِناگدرم  ْیندیمد  اب  ات  تسوت ، نامرف  ندیسر  هزاجا و  رظتنم  هک  نامه  لیفارسا ،

2/3 .دنک رادیب 

شیوخ تلفغ  زا  هدنب ، نتشگ  هاگآ 

ِیتَْلفَغ ْنِم  ِیل  َكِریِکْذَِتب  ُتْهَبَْتنا 

16/13 .مدش هاگآ  متلفغ  زا  وت ، يروآدای  اب 

هبوت هب  هدنب  یهاگآ  لماع  يرامیب ،
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َِهبْوَّتلا ِلُواَنَِتل  اًهِیْبنَت  ...اَِهب  ِینَتْفَْحتَأ  ِیتَّلا  ِمَعِّنلا  َو  اَِهب ، ِینَتْصَّحَم  ِیتَّلا  ِهَّلِْعلا  ُْتقَو  ْمَأ  ...

4/15 .دشاب یهاگآ  هبوت  نتفرگارف  يارب  ات  يدومن  هیده  نم  هب  ار  ییاه  تمعن  يداد و  تاجن  نآ  اب  ارم  هک  يرامیب  تقو  ای  ...

شرفیک هب  ادخ  دیدهت  زا  هدنب ، یهاگآ  ندوب  كدنا 

ِیبُونُذ ِرْکِذ  یَلَع  َرِْدقَأ  ْوَأ  ِیبُویُع ، ََکل  َیِصْحُأ  ْنَأ  ْنِم  ًاباَِقتْرا  اًهاَِبْتنا َو  َكِدیِعَِول  ُّلَقَأ  ...یَِهلِإ  اَی  اَنَأ  َْلب  ...

ای مرامشب ، وت  يارب  ار  دوخ  ياه  یتشز  هک  منآ  زا  رت  بقارمان  رترایشوه و  مک  تیاهدیدهت  هب  تبسن  نم -  يادخ  يا  نم -  هکلب  ...
27/16 .مشاب اناوت  مناهانگ  يروآدای  رب 

تلفغ تاقوا  رد  هدنب ، ندنادرگ  هاگآ 

ِهَْلفَْغلا ِتاَقْوَأ  ِیف  َكِرْکِِذل  ِینْهِّبَن  َو 

.نک 29/20 رادیب  دوخ  دای  يارب  تلفغ ، تاقوا  رد  ارم  و 
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ناشن مان و  یب  ناکرشم  زا  ادخ ، یهاگآ 

...ْمُُهتاَفِـص َو ْمُهُءواَمْـسَأ َو  یَفَْخت  َنیِذَّلا  ِكْرِّشلا ، ِمَمُأ  ِِرئاَس  ...ِموُّرلا َو  ِدـْنِْهلا َو  َنِم  ِداَِلْبلا  ِراَْطقَأ  ِیف  َكَءاَدـْعَأ  َِکلَذـِب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 
َِکتَرْدُِقب ْمِْهیَلَع  َْتفَرْشَأ  ...ْدَق 

مان هک  كرشم ، ياه  تّما  رگید  مور و  دنه و  زا  دنشاب  هک  يرهش  ره  رد  نک ، راچد  تشونرس  نیدب  ار  تنانمـشد  همه  ادنوادخ و 
.يراد فارشا  نانآ  رب  تا  ییاناوت  هب  تسا و  ناهنپ  ناشیاه  هناشن  اه و 

9/27

ناهنپ ياهراک  زا  دنوادخ ، یهاگآ 

َکُْملِع ِلاَمْعَْألا  اَیاَفَخ  یَلَع  َفَرْشَأ  ْدَق  َّمُهَّللا َو 

.تسا 11/32 هاگآ  ام ، ناهنپ  لامعا  رب  وت  ملع  ادنوادخ 

ادخ یهاگآ  ربارب  رد  يا ، هدیشوپ  ره  ندوب  راکشآ 

َكِْربُخ َنوُد  ٍرُوتْسَم  ُّلُک  َفَشَْکنا  َو 

.تسا راکشآ  وت ، یهاگآ  دزن  يا  هدیشوپ  ره  و 

11/32

شا یهاگآ  زا  سپ  ادخ ، ندیشخب  تیفاع 

َكِْربُخ َدَْعب  َِکتاَفاَعُم  ...یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

1/34 .تا یهاگآ  زا  سپ  تا  یشخب  تیفاع  رب  ار ، وت  ساپس  ادنوادخ 

یهلا نامرف  زا  ناگدنب ، نتخاس  هاگآ 

ُهاَْنیَّدَعَتَف ِْهیَلَع  اَنَتْفَقَو  ْدَق  ٍْرمَأ  ...ْمَک 

2/34 .میدومن يّدعت  نآ  زا  ام  سپ  يدرک ، هاگآ  نآ  رب  ار  ام  هک  يرما  رایسب  هچ 

شیاه باکترا  هب  رگمتس ، نتخاسن  هاگآ 

َِّیف َبَکَتْرا  اَم  یَلَع  ُهْفِقَت  َال  ...یِّنِم  َلاَن  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


.نکن هاگآ  داد ، ماجنا  نم  هرابرد  هچنآ  رطاخ  هب  ار  وا  دناسر ، یبیسآ  نم  هب  هک  يا  هدنب  ره  ادنوادخ و 

2/39

زامن طیارش  تابجاو و  تاقوا ، زا  هدنب ، ندنادرگ  هاگآ 

ِیتَّلا اَِهتاَقْوَأ  َو  َْتفَّظَو ، ِیتَّلا  اَهِِفئاَظَو  َو  َتْضَرَف ، ِیتَّلا  اَهِـضوُُرف  َو  َتْدَّدَـح ، ِیتَّلا  اَهِدوُدُِـحب  ِسْمَْخلا  ِتاَوَلَّصلا  ِتِیقاَوَم  یَلَع  ِهِیف  اَنِْفق  َو 
َّتَّقَو

نیعم هک  نآ  فیاظو  يدرک و  بجاو  هک  شتابجاو  يدومن و  صخشم  هک  شدودح  اب  هناگجنپ ، ياهزامن  تاقوا  رب  نآ  رد  ار  ام  و 
8/44 .امرف هاگآ  يدنادرگ ، نییعت  هک  شتاقوا  يدومن و 

دنوادخ ندوب  هاگآ  ریبخ و 

ُرِیبَْخلا ُمیِدَْقلا  ...َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

7/47 .هاگآ میدق  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 
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تسا هاگآ  هدنب  زا  ادخ  هچنآ  ندناشوپ 

...یِّنِم ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  امِیف  ِینْدَّمَغَت 

.ناشوپب یهاگآ  نم  زا  نآ  رب  هچنآ  رد  ارم 

119/47

اعد تباجا  زا  هدنب ، ندنادرگ  هاگآ 

ِیئاَعُد ِیف  ََهباَجِْإلا  ِینَفِّرَُعت  َو  ِیل ، َبیِجَتْسَت  یَّتَح  امَغ  یَِهلِإ  اَی  ِینِْکلُْهت  َال 

.ییامن مهاگآ  میاعد  ندش  اور  زا  ینک و  متباجا  هکنیا  ات  ناریمن ، نیگهودنا  ارم  نم ، يادخ  يا 

14/48

نادناخ لآ 

رازبا تالآ 

یکرچ یگدولآ 

هدامآ

گرم زا  سپ  يارب  یگدامآ 

ِتْوَْملا َدَْعب  اَِمل  َداَدِْعتْسِالا  ...ُمِْهَیلِإ  َبِّبَُحت  َو 

16/4 ینک بوبحم  ناشرظن  رد  ار  گرم  زا  دعب  يارب  یگدامآ  و 

اهرفیک نتخاس  هدامآ 

َِکباَقِع َِکئاَزَج َو  ْنِم  یِمْصَِخل  َتْدَدْعَأ  ...اَم  َلاَثِم  ِیْبلَق  ِیف  ْرِّوَص 

15/14 .راذگب ملد  رد  يدرک ، هدامآ  منمشد  يارب  هک  يرفیک  تازاجم و  هنومن 

َِکَتبوُقُع ْنِم  َکِْقلَخ  ِعیِمَِجل  َتْدَدْعَأ  اَم  َّلُک  َِکناَیْصِِعب  َّمَه  اَم  ِلَّوَأ  ِیف  ُّقِحَتْسَی  َناَک  ْدََقل  َو 

یم راوازس  یتخاس ، هدامآ  تناگدیرفآ  همه  يارب  هک  ار  وت  ياه  تبوقع  همه  دومن ، وت  ینامرفان  تّمه  هک  زاغآ  رد  وا  هکنآ  لاح  و 
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14/37 .دش

ناطیش ندرک ) رود   ) يارب ناگدنب ، يزاس  هدامآ 

َُهل ُهُّدُِعن  اَم  اَنْمِْهلَأ  َو  ِِهب ، ُهُِدیاَُکن  اَم  اَنْرَِّصب  ...َّمُهَّللا 

7/17 .امرف ماهلا  ام  هب  میزاس ، هدامآ  دیاب  وا  نتخاس ) رود   ) يارب هچنآ  .نک و  هاگآ  شنداد ، بیرف  هار  هب  ار  ام  ادنوادخ 

یناسر بآ  تهج  ناگتشرف ، نتخاس  هدامآ 

ٍِعفاَن َْکنِم  ٍیْقَِسب  .َهَرَفَّسلا  َماَرِْکلا  َکَتَِکئاَلَم  ْدِهْشَأ 

2/19 .زاس هدامآ  دوخ ، بناج  زا  دنمدوس  یبآ  نداتسرف  هب  ار  تا  هدنسیون  ِراوگرزب  ِناگتشرف 

هدنب يارب  تشهب ، رد  يروما  ندومن  هدامآ 

...ِناَسِْحلا ِروُْحلا  ِهَماَرَْکلا َو  ِلِزاَنَم  ِْدلُْخلا َو  ِنِکاَسَم  ْنِم  اَهِیف  َتْدَدْعَأ  اَم  ْمِهِراَْصبَِأل  اَْهنِم  ْحَِّول  َو 

نایروح تمارک و  ياهارس  یگشیمه و  ياه  هناخ  زا  يا  هتخاس  هدامآ  تشهب )  ) نآ رد  ار  هچنآ  و 
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.زاس نایامن  ناشناگدید  لباقم  رد  يورابیز ،

4/27

نایوجگنج يارب  راک ، ندومن  هدامآ 

َْرمَْألا َُهل  ْئِّیَه  َرُْسْیلا َو  ِهِّقَلَف  ...َِکتَِّلم  ِلْهَأ  ْنِم  ْمُهاَزَغ  ٍزاَغ  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

13/27 .زاس هدامآ  ار  شراک  نک و  وربور  یناسآ  اب  ار  وا  سپ  دگنجب ، اهنآ  اب  هک  تنید  لها  زا  يا  هدنمزر  ره  ادنوادخ و 

ترخآ رد  یهلا ، تمارک  ندوب  هدامآ 

اَم َیلِإ  ُْتقَْولا  ِِهب  َیِهَْتنَی  ْنَأ  َیلِإ  ...ٍْلثِِمب  اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َلـْثِم  َُهل  ْرِجآَـف  ...ِهِراَد  ِیف  اًِـطباَُرم  ْوَأ  اًـیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْـسُم  اَـمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
َِکتَماَرَک ْنِم  َُهل  َتْدَدْعَأ  َو  َِکلْضَف ، ْنِم  َُهل  َْتیَرْجَأ 

شاداپ نوگمه  گنـسمه و  ار  يو  سپ  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
هدرک هدامآ  شیارب  تا  یگرزب  زا  يا و  هتخاس  ناور  وا  يارب  تلـضف  زا  هچنآ  هب  دسر ، نایاپ  هب  وا  نامز  هک  هاگنآ  ات  .هد  شاداپ  وا ،

16/27 .دسرب يا ،

تعاط زا  لبق  هدنب ، شاداپ  نتخاس  هدامآ 

َِکتَعاَط ِیف  اوُضیُِفی  ْنَأ  َْلبَق  ْمَُهباََوث  َتْدَدْعَأ  َو 

7/37 .دنوش دراو  تتعاط  رد  هکنآ  زا  شیپ  يا ، هدومن  هدامآ  ار  ناششاداپ  وت  و 

ادخ ناتسود  يارب  هدامآ ، ییاه  هاگیاج 

َِکئاَّبِحَِأل ِهَّدَعُْملا  ِتاَماَقَْملا  ِیف  َِکلَِحن  َِفئاَرَش  ِیْنلِّلَج 

128/47 .ناشوپب ارم  تیالاو  ياهاطع  هب  يا ، هدرک  هدامآ  تناتسود  يارب  هک  ییاه  ناکم  رد 

اطع دیما  هب  قولخم ، يوس  هب  نتفر  یگدامآ 

يِداَدِْعتْسا يِداَدْعِإ َو  ِیتَِئبْعَت َو  ِیتَِئیْهَت َو  َمْوَْیلا  َِتناَک  َيَالْوَم  اَی  َْکَیلِإَف  ...ٍقُولْخَم  َیلِإ  ٍهَداَفَِول  َّدَعَتْسا  َّدَعَأ َو  َأَّبَعَت َو  َأَّیَهَت َو  ْنَم  َّمُهَّللا 

زورما نم ، رورس  يا  سپ  .دوش  دراو  یقولخم  رب  ات  دیامن  یم  هیهت  گرب  زاس و  دنک و  یم  هدامآ  اّیهم و  ار  دوخ  یسک  ره  ادنوادخ ،
.میآ وت  يوس  هب  ات  هدومن  هیهت  گرب  زاس و  هتشگ و  هدامآ  اّیهم و 
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5/48

شناسحا وفع و  دیما  هب  ادخ ، يوس  هب  نتفر  یگدامآ 

َمْوَْیلا َِتناَک  َيَالْوَم  اَی  َْکَیلِإَف  ِِهتَِزئاَـج ، ِِهْلیَن َو  َبَلَط  ِِهِلفاََون َو  ِهِدـْفِر َو  َءاَـجَر  ٍقُولْخَم  َیلِإ  ٍهَداَـفَِول  َّدَعَتْـسا  َّدَـعَأ َو  َأَّبَعَت َو  َأَّیَهَت َو  ْنَم  َّمُهَّللا 
َِکتَِزئاَج َِکْلیَن َو  َبَلَط  َكِْدفِر َو  َكِْوفَع َو  َءاَجَر  يِداَدِْعتْسا  يِداَدْعِإ َو  ِیتَِئبْعَت َو  ِیتَِئیْهَت َو 

هلـص و هب  هک  دیما  نیدب  دوش ، دراو  یقولخم  رب  ات  دیامن  یم  هیهت  گرب  زاس و  دنک و  یم  هدامآ  اّیهم و  ار  دوخ  یـسک  ره  ادنوادخ ،
ِتساوخرد اطع و 
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نیدب .میآ  وت  يوس  هب  ات  هدومن  هیهت  گرب  زاس و  هتـشگ و  هدامآ  اّیهم و  زورما  نم ، رورـس  يا  سپ  .دوش  لئان  وا  ناسحا  شـشخب و 
5/48 .موش لئان  وت  ناسحا  ششخب و  ِتساوخرد  هلص و  شزرمآ و  هب  هک  دیما 

ندمآ

ادخ هاگرد  هب  ندمآ  دصق 

ِهَداَفِْولِاب َکُّمُءوَأ  اَذ  اَنَأ  اَهَف 

.مدومن 25/46 ار  وت  هاگرد  هب  ندمآ  گنهآ  هک  منم  کنیا  سپ 

ادخ هاگرد  هب  هدنب ، ندمآ  ِتلاح 

اَْهنِم یَتْءُوت  ْنَأ  َتْرَمَأ  ِیتَّلا  ِباَْوبَْألا  َنِم  َُکْتیَتَأ  ...ْدَقَف  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ُهُومَّدَق  اَم  ْمِّدَقُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو 

زا يا  هداد  نامرف  هک  ییاهرد  نامه  زا  یلو  مداتـسرفن ، شیپ  دـنا ، هداتـسرف  شیپ  اهنآ  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياهراک  نم  هچرگ  اـنامه 
.ما 72/47 هدمآ  وت  دزن  دنوش ، دراو  اهنآ 

َكِْوفَع َمیِظَع  وُجْرَأ  َُکْتیَتَأ  یِسْفَن ، َیلِإ  ِهَءاَسِْإلا  ِمْرُْجلِاب َو  ارِقُم  َُکْتیَتَأ 

تگرزب شیاشخب  هب  هک  یلاح  رد  ما ، هدـمآ  وت  هاگرد  هب  .مراد  دوخ  رب  يدـب  هانگ و  هب  رارقا  هک  یلاـح  رد  ما ، هدـمآ  وت  هاـگرد  هب 
.مراودیما

7/48

تشذگ زین  وفع و  شزرمآ 

دنوادخ درگ  هب  نایوج ، شزرمآ  فاوط 

َنوُرِفْغَتْسُْملا ِِهب  َفاَطَأ  ْنَم  َفَطْعَأ  اَی 

.دندرگ 9/12 یم  وا  درگ  ناهاوخ  شزرمآ  هک  ینابرهم  يا 

یهلا شزرمآ  بلط 

ِیْبنَذ ْرِفْغا  َو  ...

16/12 .زرمایب ار  مهانگ  و  ...
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ِیل ْرِفْغا  َو 

15/32 ، 26/48 .زرمایب ارم  و 

اََنل ْرِفْغا  ...اَنَّبَر 

11/45 .زرمایب ار  ام  اراگدرورپ ،

ِیبُونُذ ْنِم  َفَلَس  اَِمل  َكُرِفْغَتْسَأ 

.مهاوخ یم  شزرمآ  وت  زا  ما  هتشذگ  ناهانگ  يارب 

26/48

َْتلَقَأَف ُتْرَفْغَتْساَف  ...یَِهلِإ 

.یتشذگرد وت  متساوخ و  شزرمآ  سپ  نم  يادخ 

1/49

ِیل َرِفْغَت  َو  یِّنَع ، َوُفْعَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ 

.ما يزرمایب  ییاشخبب و  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 

7/51

ِیبُونُذ ْنِم  ُمَْلعَت  اَم  ِیل  ْرِفْغا 

13/51 .زرمایب یناد ، یم  نم  زا  هک  ار  یناهانگ 
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شزرمآ لها  دنوادخ ،

ِهَرِفْغَْملا ُلْهَأ  ...َکَّنِإ 

16/12 .يزرمایب هک  يراوازس  وت  اریز 

ِهَرِفْغَْملا ُلْهَأ  ...َکَّنَأ  َو  ََکل ، َهَّجُْحلا  َّنَأ  ُمَلْعَأ 

116/47 .يزرمایب هک  يراوازس  تسوت و  ِنآ  زا  نشور  لیلد  مناد  یم 

وا یگتسیاش  مدع  هدنب و  شزرمآ 

ٍقاَقِْحتْسِاب ِیل  ٍبِجاَو  ُْریَغ  َِکلَذ  َّنِإَف  ...َکَتَرِفْغَم  ُبِجْوَتْسَأ  َنیِح  ِیل  ُرِفْغَت  َْتنُک  ْنِإ  َو 

31/16 .تسین نم  ندوب  راوازس  زا  نآ  هک  یتسردب  سپ  مشاب ، وت  شزرمآ  بجوتسم  هک  یماگنه  يزرمایب  ارم  رگا  و 

َكَْوفَع ِِهب  ُّقِحَتْسَأ  اَم  ِیلَمَع  ِیف  َال  َو  َکَتَرِفْغَم ، ِیل  ُبِجُوی  اَم  يِْدنِع  َْسَیل  ...ُتْدَصَق َو  َكِْوفَع  َیلِإ  ...َّمُهَّللا 

يزیچ ملمع  رد  تسین و  نم  رد  ددرگ ، وت  ندـیزرمآ  بجوم  هچنآ  هک  یلاح  رد  .ما  هدومن  گنهآ  وت  شیاـشخب  يوس  هب  ادـنوادخ 
15/20 .درادن دوجو  موش  وت  وفع  راوازس  هک 

ِِهقاَقِْحتْسِاب َُهل  َرِفْغَت  ْنَأ  ٍدَحَِأل  ُبِجَی  َال 

4/37 .دنک باجیا  ار  تشزرمآ  شقاقحتسا  ببس  هب  هک  تسین  يّدح  رد  سک  چیه 

هدنب هب  شزرمآ ، ینیریش  ندناشچ 

ِهَرِفْغَْملا َهَواَلَح  ِیْنقِذَأ  َو 

33/16 .ناشچب نم  هب  ار  شزرمآ  ینیریش  و 

دنزرف هب  ینابرهم  ببس  هب  نیدلاو ، شزرمآ 

اًم _ ْتَح ًهَرِفْغَم  ِیب  اَمِهِِّرِبب  اَمَُهل  ْرِفْغا  َو 

14/24 .نک تیانع  یمتح  یشزرمآ  نم ، رب  ناشی  یکین  رطاخ  هب  ار  ناشیا  و 

نیدلاو هب  اعد  ببس  هب  دنزرف ، شزرمآ 
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...اَمَُهل ِیئاَعُِدب  ِیل  ْرِفْغا  َو 

.زرمایب نانآ ، يارب  میاعد  تکرب )  ) هب ارم  و 

14/24

دنزرف ّقح  رد  ناشتعافش  نیدلاو و  شزرمآ 

َِّیف اَمُهْعِّفَشَف  اَمَُهل  َُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَس  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 

15/24 .نادرگ نم  عیفش  ار  نانآ  سپ  تفرگ ، یشیپ  ناشیا  يارب  تشزرمآ  رگا  ادنوادخ و 

نیدلاو ّقح  رد  شتعافش  دنزرف و  شزرمآ 

اَمِهِیف ِینْعِّفَشَف  ِیل  َُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَس  ْنِإ  ...َّمُهَّللا َو 

15/24 .امرف نانآ  عیفش  ارم  سپ  تفرگ ، یشیپ  نم  يارب  تشزرمآ  رگا  ادنوادخ و 

شزرمآ ّلحم  رد  نادنزرف ، نیدلاو و  ندمآ  درگ 

ِیف َِکتَْفأَِرب  َعِمَتَْجن  یَّتَح  اَمِهِیف  ِینْعِّفَشَف  ِیل  َُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَس  ْنِإ  َو  َِّیف ، اَمُهْعِّفَشَف  اَمَُهل  َُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَس  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 
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َِکتَمْحَر َِکتَرِفْغَم َو  ِّلَحَم  َِکتَماَرَک َو  ِراَد 

سپ تفرگ ، یـشیپ  نم  يارب  تشزرمآ  رگا  .نادرگ و  نم  عیفـش  ار  نانآ  سپ  تفرگ ، یـشیپ  ناشیا  يارب  تشزرمآ  رگا  ادنوادخ و 
15/24 .مییآ درگ  تتمحر  شزرمآ و  لحم  وت و  تمارک  يارس  رد  وت  رهم  هب  ات  .امرف  نانآ  عیفش  ارم 

ادخ رب  گرزب ، هانگ  شزرمآ  ندوبن  گرزب 

ِمیِظَْعلا ِْبنَّذلا  ُناَْرفُغ  ُهُمَظاَعَتَی  َال  يِذَّلا  ُمیِرَْکلا  ُّبَّرلا  َکَّنَِأل  ...

10/31 .تسین گرزب  وت  رظن  رد  گرزب  هانگ  شزرمآ  هک  یمیرک ، راگدرورپ  ییوت  اریز  ...

شزرمآ اب  هدنب ، هب  ادخ  ندروآ  ور 

يِراَْرقِِإب َُکتیَِقل  اَمَک  َِکتَرِفْغَِمب  ِینَْقلا  َو 

12/31 .مدروآ ور  وت  هب  مرارقا  اب  نم  هک  نانچمه  روآور ، نم  هب  دوخ  شزرمآ  اب  و 

دناد یم  هدنب  زا  ادخ  هچنآ  شزرمآ 

َتِْملَع اَم  ِیل  ْرِفْغاَف  ُْتلِمَع  اَِمب  ُمَلْعَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.زرمایب یناد ، یم  نم  زا  هانگ )  ) هچنآ سپ  .يرتاناد  میاهراک ، هب  وت  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ 

17/31

ناهانگ نتخیر  ببس  شزرمآ ، تساوخرد 

َنیِرِفْغَتْسُْملا َنِم  ََکل  یِّنِإَف  ِبُونُّذِلل  ًهَّطِح  ُراَفِْغتْسِالا  ِنُکَی  ْنِإ  َو 

.مناهاوخ شزرمآ  زا  وت  هاگرد  هب  نم  سپ  تسا ، ناهانگ  نتخیر  ببس  ْشزرمآ  تساوخرد  رگا  و 

28/31

دوخ شزرمآ  يارب  ادخ ، هب  ندرک  دامتعا 

ِِهب َِقثُو  ْنَم  َیلْوَأ  َْتنَأ  َو  ِیل ، ِهَرِفْغَْملا  ِیف  ِّبَر  َِکب  ُْتِقثَو  َو 

22/32 .دش دامتعا  وا  هب  هک  یتسه  یسک  نیرتراوازس  وت  مدومن و  دامتعا  وت  هب  دوخ -  يارب  شزرمآ -  رد  نم ، راگدرورپ  و 
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ناهانگ شزرمآ  یهلا و  ناسحا 

َِکلْوَِطبَف َُهل  َتْرَفَغ  ْنَمَف  ...ِِهقاَقِْحتْسِاب  َُهل  َرِفْغَت  ْنَأ  ٍدَحَِأل  ُبِجَی  َال 

ناــسحا زا  يدــیزرمآ ، ار  سک  ره  سپ  .دــنک  باــجیا  ار  تـشزرمآ  شقاقحتــسا  ببــس  هـب  هـک  تـسین  يّدــح  رد  سک  چــیه 
5و4/37 .تسوت

شزرمآ هب  ندیسر  رازبا  رد  يریگ ، تخس  مدع 

َِکتَرِفْغَم َیلِإ  اَِهلاَمِْعتْسِاب  َبَّبَسَت  ِیتَّلا  ِتَالْآلا  ِیف  ِتاَشَقاَنُْملا  یَلَع  ُْهلِمَْحت  َْمل  َو 

.يدرکن تخس  یشکباسح  دش ، لئان  وت  شزرمآ  هب  اهنآ ، ندرب  راک  هب  اب  هک  يرازبا  هب  تبسن  وا  زا  و 

13/37

نارگید يارب  شزرمآ  بلط 
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یِّنِم ِِهب  ََّملَأ  اَم  َُهل  ْرِفْغاَف  ...ِْهیَلَع  َتْرَظَح  اَم  یِّنِم  َلاَن  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

نم رب  هچنآ  زا  ار  وا  سپ  يدوب ، هتـسنادن  زیاج  وا  رب  هک  تفرگ ) يزیچ  نم  زا  و   ) دناسر یبیـسآ  نم  هب  هک  يا  هدـنب  ره  ادـنوادخ و 
.زرمایب تشاد ، اور 

2/39

ادخ شزرمآ  ياهرد  زا  يرد  گرم ،

َِکتَرِفْغَم ِباَْوبَأ  ْنِم  ًابَاب  ُْهلَعْجا  َو 

.هد رارق  تشزرمآ  ياهرد  زا  يرد  ار  نآ  و 

4/40

شزرمآ اب  هدنب ، تمارک  نتخاس  لماک 

َِکناَْرفُِغب ِیتَماَرَک  ْلِمْکَأ  َو 

.نادرگ لماک  ارم  تمارک  تشزرمآ ، هب  و 

4/41

هدنب راکشآ  ناهنپ و  ناهانگ  شزرمآ 

َنَلَع اَم  اَِنبُونُذ َو  ْنِم  َیِفَخ  اَم  اََنل  ْرِفْغا  َو 

.زرمایب ار  ام  راکشآ  ناهنپ و  ناهانگ  و 

48/45

یهلا باذع  ناهاوخ و  شزرمآ 

َنوُرِفْغَتْسُْملا َِکتَمِقَِنب  یَقْشَی  َو ال 

.دنوش 15/46 یمن  تخب  هریت  ترفیک  هب  ناهاوخ  شزرمآ  و 

هدنب هب  شزرمآ ، ماعنا 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


َِکناَْرفُغ ْنِم  َکَلَّمَأ -  ْنَم  یَلَع  ِِهب  َّنُمَت  ْنَأ  َکُمَظاَعَتَی  َال  اَِمب  َّیَلَع -  ُْنْنما  َو 

.يراد یم  ینازرا  دنک  یم  وزرآ  ار  وت  شزرمآ  هک  یسک  هب  تسین و  نارگ  وت  رب  هچنآ  راد  ینازرا  نم  هب  و 

70/47

شزرمآ بلط  هدننک و  هبوت 

اًِبئاَت َكِراَفِْغتْسِاب  َذاَع  ...ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت 

وت زا  نتــساوخ  شزرمآ  هـب  هاـنپ  هبوـت ، لاـح  اـب  هـک  ار  یــسک  نآ ، اـب  يدــناشوپ  هـک  يزیچ  ناـمه  اـب  ناـشوپب ، ارم  زور ، نـیا  رد 
86/47 .هدروآ

هعمج زور  نابرق و  دیع  رد  شزرمآ ، بلط 

ْمَُهل اََنل َو  َرِفْغَت  ْنَأ  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

3/48 .يزرمایب ار  ناشیا  ام و  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ ،

یهلا شزرمآ  هب  هدنب ، نانیمطا 

ِیبُونُذ ْنِم  ُعَسْوَأ  َُکتَمْحَر  َُکتَرِفْغََمل َو  َو  ِیلَمَِعب ، یِّنِم  َُقثْوَأ  َِکتَمْحَر  َِکتَرِفْغَِمب َو  یِّنِإ 

رت عیــسو  مناـهانگ  زا  وـت ، تـمحر  شزرمآ و  تـسا و  رتـشیب  مـلمع  هـب ) مناـنیمطا   ) زا وـت ، تـمحر  شزرمآ و  هـب  مناـنیمطا  اـنامه 
4/48 .تسا
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شزرمآ اب  هدنب ، هب  نداد  شیاشگ 

َِکتَرِفْغَِمب َّیَلَع  ْعَّسََوت  َو 

8/48 .هد شیاشگ  نم  هب  ْتشزرمآ  هب  و 

هدنب شزرمآ  یهلا و  تمحر 

َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َْتنَأَف  ْرِفْغَت  ْنِإ  َو 

.یناگدنیاشخب 14/51 نیرت  هدنیاشخب  وت  سپ  يزرمایب ، رگا  و 

هدنزرمآ

گرزب ناهانگ )  ) هدنزرمآ ادخ ،

ِمیِظَْعِلل ُِرفاَْغلا  ...َْتنَأ  َکَّنِإ 

.یتسه 24/6 گرزب  هانگ )  ) يارب هدنزرمآ  وت  هک  یتسرد  هب 

نایرگ هدنب  هدنزرمآ  دنوادخ ،

؟ ِءاَُکْبلا ِیف  َعِرْسُأَف  َكاََکب  ْنَِمل  ٌِرفاَغ  ...یَِهلِإ  اَی  َْتنَأ ، ْلَه 

؟ میامن باتش  نتسیرگ  رد  نم  ات  يزرمآ  یم  ار  تا  هدننک  هیرگ  وت  ایآ  نم  يادخ  يا 

15/16

دنوادخ ندوب  هدنزرمآ 

...ٌروُفَغ ...َکَّنِإ 

12/25 .يا هدنزرمآ  وت  انامه 

هدنزرمآ نیرتهب  ادخ ،

َنیِِرفاَْغلا ُْریَخ  َکَّنِإ 

.یناگدنزرمآ نیرتهب  وت  هک  یتسرد  هب 
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15/32

َنیِِرفاَْغلا ُْریَخ  ...َْتنَأ  َکَّنِإ 

65/47 .یناگدنزرمآ نیرتهب  وت  انامه 

ناهانگ همه  هدنزرمآ  ادخ ،

اًعیِمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ 

.دزرمآ یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  یتسرد  هب 

2/50

ادخ زج  يا  هدنزرمآ  نتفاین 

َكَْریَغ اًِرفاَغ  ِِهْبنَِذل  ...ُدِجَی  َال  ْنَم  َلاَءوُس  ...َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

3/54 .دبای یمن  وت  زج  شناهانگ  يارب  يا  هدنیاشخب  هک  یسک  تساوخرد  دننام ) ، ) مهاوخ یم  وت  زا  نم  ادنوادخ 

نتخومآ

نانآ هب  نارادزرم ، ياه  هتسنادان  نتخومآ 

َنوُمَْلعَی َال  اَم  ْمُهْمِّلَع  َو  َنُولَهْجَی ، اَم  ْمُْهفِّرَع  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

3/27 .زومایب ناشیا  هب  دنناد ، یمن  هچنآ  ناسانشب و  نانآ  هب  دنسانش ، یمن  ار  هچنآ  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 
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هدنب هب  تشیعم ،) رد   ) وکین شور  نتخومآ 

ِریِدْقَّتلا َنْسُح  ِینْمِّلَع  ...َّمُهَّللا 

3/30 .زومایب نم  هب  ار  وکین  شور  ادنوادخ 

هدنب هب  شیاتس ، نتخومآ 

َكَدْمَح ُهَتْمَّلَع  َْتنَأ  َكَدِمَح َو  ْنَم  ُِئفاَُکت  َو 

7/45 .يا هتخومآ  وا  هب  وت  ار  يرازگ  ساپس  هکنآ  لاح  یهد و  ازج  درازگ ، ساپس  ار  وت  هک  ره  و 

ملع هتخومآ 

نتخیمآ

اهراک یگتخیمآ 

اَهاَدْهَِأل ُرُومُْألا  َّیَلَع  ْتَلَکَتْشا  اَذِإ  ِینْقِّفَو  َو 

21/20 .هد مقیفوت  اهنآ  نیرت  تسار  هب  تشگ ، مهرد  نم  رب  اهراک  هک  هاگنآ  و 

ابو هب  ناکرشم ، ياه  بآ  یگتخیمآ 

ِءَابَْولِاب ْمُهَهاَیِم  ْجُْزما  َّمُهَّللا َو 

.زیمآرد ابو  هب  ار  ناشیاه  بآ  ادنوادخ و 

12/27

يرامیب اب  ناکرشم ، كاروخ  ندش  هتخیمآ 

ِءاَوْدَْألِاب ْمُهَتَمِعْطَأ  ...ْجُْزما  َّمُهَّللا َو 

.زیمآرد 12/27 ْضارما  هب  ار  ناشیاه  یندروخ  ادنوادخ و 

گرم رهز  هب  هتخیمآ  یماج 

ِقاَذَْملا َهَموُمْسَم  اًسْأَک  ِتْوَْملا  ِفاَعُذ  ْنِم  اََهل  َفاَد  ...ِبُویُْغلا َو  ِبُجُح  ْنِم  اَهِْضبَِقل  ِتْوَْملا  ُکَلَم  یَّلََجت  َو 
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هک گرم -  نارکوـش  زا  یماـج  اـه ،) ناـج   ) نآ يارب  ددرگ و  راکـشآ  اـه  یناـهنپ  ياـه  هدرپ  زا  نآ ، نتفرگ  يارب  گرم  هتـشرف  و 
13/42 .دزاس هتخیمآ  تسا -  دولآرهز  نآ  ندیشچ 

يراوشد اب  یناسآ ، نتخیماین 

ٌرْسُع ُهُجِزاَُمی  َال  ٍرُْسی  ...َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

5و4/43 .دهد رارق  يراوشد  اب  هتخیماین  ِیناسآ  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

ّتنم اب  ادخ ، ياطع  نتخیماین 

ٍّنَِمب َكَءاَطَع  ْبُشَت  َْمل  َْتیَطْعَأ  ْنِإ 

.يا هتخیماین  ّتنم  اب  ار  تیاطع  ینک ، اطع  رگا 

5/45

تیصعم اب  کین ، ياهراک  نتخیماین 

َِکتَیِصْعَم ْنِم  اَُهبوُشَی  اَِمب  ِیتاَنَسَح  ِْطبُْحت  َال 

131/47 .نکن لطاب  تا ، ینامرفان  هب  نتخیمآرد  اب  ارم  کین  ياهراک 

هدنشک ياهرهز  اب  غیت ، هبل  نتخیمآ 

ِیل َفاَد  ...ِِهتَیْدُم َو  َهَبُظ  ِیل  َذَحَش  ...ٍّوُدَع  ْنِم  ْمَکَف 
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ِهِموُمُس َِلتاَوَق 

4/49 .تخیمآ مهرد  شا  هدنشک  ياهرهز  اب  نم  يارب  ار  نآ  دومن و  زیت  نم  يارب  ار  شغیت  هبل  هک  ینمشد  رایسب  هچ  سپ 

ترهش هزاوآ 

ناگدنیآ نیب  رد  کین ، يا  هزاوآ 

َنیِرِخْآلا ِیف  اًیِماَن  اًرْکِذ  ...ِیل  ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  ناگدنیآ  رد  کین  هزاوآ  نم  يارب  و 

127/47

نتخیوآ

باحصا ِهاْگنتخیوآ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 

ِِهتَوْرُِعب اوُقَّلَعَت  ْذِإ  ُِرئاَشَْعلا  ْمُْهتَرَجَه  َنیِذَّلا  ...ًهَّصاَخ  ٍدَّمَُحم  ُباَحْصَأ  َّمُهَّللا َو 

6و3/4 ...دندومن يرود  اهنآ  زا  ناشیاه  هلیبق  دنتخیوآ ، ترضح  نآ  هتسد  هب  نوچ  هک  نانآ  دّمحم و  نارای  صوصخب  ادنوادخ و 

نآرق تمصع  هب  نتخیوآ 

ِِهتَمْصِع ِهَوْرُِعب  َقَّلَعَت  ْنَم  ِتاَکَلَْهلا  يِْدیَأ  ُلاَنَت  َو ال 

3/42 .دسر یمن  وا  هب  تکاله  تسد  دز ، گنچ  نآ  تمصع  زیواتسد  هب  هک  ره  و 

هتسهآ

نیدلاو ربارب  رد  هتسهآ ، يادص 

ِیتْوَص اَمَُهل  ْضِّفَخ  َّمُهَّللا 

.زاس هتسهآ  ناشیا  يارب  ار  میادص  ادنوادخ ،

6/24

تایآ
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دنوادخ تمحر  هب  نآرق ، تایآ  تلالد 

َُکتاَیآ اَْهیَلَع  ْتَّلَد  ِیتَّلا  َِکتاَبِه  ِلیِزَج  ِیف  َكُدوُؤَی  َال  ...َِکلَذ  َّنِإ 

.دشاب 34/16 یمن  نیگنس  وت  رب  دراد  تلالد  نآ  رب  تیاه  هناشن  هک  ترایسب  ياه  ششخب  ربارب  رد  نیا  هک  یتسردب 

نآرق مکحم  تایآ  ربارب  رد  نداهن  ندرگ 

ِِهتاَیآ ِمَکْح  _ ُِمل ِمِیلْسَّتلا  ِداَِقتْعِاب  ََکل  ُنیِدَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف 

.دننک یم  يرادنید  نآ ، مکحم  تایآ  ربارب  رد  میلست  داقتعا و  اب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ 

4/42

نآرق تایآ  هدنناسر  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

َِکتاَیآ ْنِم  يَّدَأ  َو  َِکتَالاَسِر ، ْنِم  َغََّلب  اَِمب  ِهِزْجا  َّمُهَّللا 

ار وت  ياه  مایپ  هکنیا  ببس  هب  ار  وا  ادنوادخ 
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22/42 .هد شاداپ  دناسر ، ار  تیاه  هیآ  دومن و  غالبا 

هدنب ساره  نآرق و  تایآ  توالت 

َِکتاَیآ ِهَواَِلت  ْدنِع  ِیتَبْهَر  ...ْلَعْجا 

.هد رارق  دوخ ، تایآ  توالت  ماگنه  ارم  لوه 

122/47

ناگدنیآ

ناگدنیآ نیب  رد  کین ، مان  نتشاد 

َنیِرِخْآلا ِیف  اًیِماَن  اًرْکِذ  ...ِیل  ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  ناگدنیآ  رد  کین  هزاوآ  نم  يارب  و 

127/47

ناگدنیآ ناینیشیپ و  زا  ادخ ، نانیشناج  ِنانمشد 

َنیِرِخْآلا َنِیلَّوَْألا َو  َنِم  ْمُهَءاَدْعَأ  ْنَْعلا  َّمُهَّللا 

10/48 .نک تنعل  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  زا  ار  ناشیا  نانمشد  ادنوادخ ،

هدنیآ

هدنیآ دوس )  ) هب ندیسر 

ِیف ِلِجْآلا  ُكَرَد  َو  ْمُهاَْـینُد ، ْنِم  ِلِـجاَْعلا  ُلـْیَن  ِهِیف  اَِـمل  اًـبَلَط  ِهِضْرَأ ، ِیف  اوُحَرْـسَی  ...ِِهلْـضَف َو  ْنِم  ِهِیف  اوُغَْتبَِیل  اًرِْـصبُم  َراَـهَّنلا  ُمَُهل  َقَلَخ  َو 
ْمُهاَرْخُأ

زا ینونک  دوس  هب  ندیـسر  يارب  دنتفا ، وپاکت  هب  نیمز  رد  دننک و  بلط  ار  وا  لضف  نآ  رد  ات  دـیرفآ  رگ  نشور  ناشیا  يارب  ار  زور  و 
6/6 .ترخآ رد  هدنیآ  دوس  نتفای  ایند و 

هدنیآ رد  اه ، هتساوخ  ندومن  اطع 

ِهَرِخْآلا ِلِجآ  اَْینُّدلا َو  ِلِجاَع  ِیف  يَِدلَِول  یِسْفَِنل َو  َُکْتلَأَس  يِذَّلا  َْلثِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  ِتاَِملْسُْملا َو  َنیِِملْسُْملا َو  َعیِمَج  ِطْعَأ  َو 
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يایند رد  مدومن ، تساوخرد  وت  زا  منادـنزرف  دوخ و  يارب  هچنآ  ِدـننام  نامیا ، اب  ناـنز  نادرم و  ناملـسم و  ناـنز  نادرم و  همه  هب  و 
12/25 .شخبب هدنیآ  ترخآ  ینونک و 

هدنیآ ناضمر  هام  هب  اهرمع ، ندناسر 

ِِلبْقُْملا َناَضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  اَنیِْدیَأ  َْنَیب  اَم  اَنِراَمْعَِأب  ُْغْلبا  َو 

46/45 .ناسرب هدنیآ  ناضمر  هام  هب  ار ، تسام -  يور  شیپ  رد  هک  ام -  رمع  و 

نید نییآ 
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فلا

زاغآ ادتبا 

عارتخا راکتبا 

اعد لاهتبا 

ربا

اهربا هدنهد  تعرس  ِناگتشرف 

ِباَحَّسلا ِرِجاَوَز  ...َنیِذَّلا  ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

13و11و10/3 .دنربا ناگدنهد  تکرح  هک  یناگتشرف  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

ناشورخ ربا  ندمآرد  انش  هب 

ِقوُُرْبلا ُقِعاَوَص  ْتَعَمْتلا  ِباَحَّسلا  ُهَفیِفَح  ِِهب  ْتَحَبَس  اَذِإ  َو 

14/3 .دشخرد یم  قرب  ياه  هلعش  دیآرد ، تکرح  هب  ربا  هتشرف ،)  ) وا شورخ  اب  هک  هاگنآ  و 

ربا ناوارف  ناراب 

ِباَحَّسلا َنِم  ِقِدْغُْملا  َِکْثیَِغب  َکَتَمْحَر  اَْنیَلَع  ْرُْشنا  َو  َْثیَْغلا ، اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

1/19 .نارتسگب ام  رب  ربا ، زا  ناوارف  ِناراب  اب  ار  تتمحر  امن و  باریس  ناراب  زا  ار  ام  ادنوادخ 

( بولطم  ) ِربا ياه  یگژیو  نایب 

ُُهقَْرب ٍبَّلُخ  َال  َو  ُُهقْدَو ، ٍِّثُلم  َْریَغ  اًلَْجلَُجم ، اًقَبَط  اًئیِرَم  اًئِینَه  اًمِکاَرَتُم  ًاباَحَس  ...

.ناراب 3/19 یب  هدنهج و  يربا  هن  یناراب و  هتسویپ  يربا  هن  .هدنّرغ  ریگارف ، شوخ ، اراوگ ، هدرشف ، مهرد  يربا  ...

هدنب ناگدید )  ) لباقم زا  یهارمگ ،)  ) يروک ياهربا  نتفر  رانک 

اًرِیبَک ِِهناَیْصِع  َرِیبَک  يَأَرَف  ...یَمَْعلا  ُِبئاَحَس  ُْهنَع  ْتَعَّشَقَت  َو  يَدُْهلا ، ُرََصب  َُهل  َحَتَْفنا  اَذِإ  یَّتَح  ...

گرزب ار  شگرزب  هاـنگ  سپ  تـفر ، راـنک  شلباـقم  زا  يروـک  ياـهربا  دــش و  هدوـشگ  وا  يارب  تیادــه  مـشچ  هـک  نـیمه  اـّما  ...
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7/31 .تسناد

دنوادخ زا  يا  هناشن  ربا ،

َِکتاَیآ ْنِم  ِناَتَیآ  ِْنیَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا 

1/36 .دنتسه وت  ياه  هناشن  زا  هناشن  ود  شخرذآ ،) ربا و   ) ود نیا  انامه  ادنوادخ 
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دنوادخ رازگ  تمدخ  ربا ،

َِکناَوْعَأ ْنِم  ِناَنْوَع  ِْنیَذَه  ...َّنِإ  َّمُهَّللا 

1/36 .دنتسه وت  نارازگ  تمدخ  زا  رازگ  تمدخ  ود  ود ، نیا  انامه  ادنوادخ 

ربا هلیسو  هب  ناگدنب ، رب  ندناشوپن  الب  تخر 

ِءاَلَْبلا َساَِبل  اَمِِهب  اَنِْسْبُلت  َال  ...َّمُهَّللا 

1/36 .ناشوپن ام  رب  الب  هماج  شخرذآ ،) ربا و   ) ود نآ  ببس  هب  ادنوادخ 

ادخ يربنامرف  هب  هدنباتش  ربا ،

ٍهَّراَض ٍهَمِقَن  ْوَأ  ٍهَِعفاَن  ٍهَمْحَِرب  َکَتَعاَط  ِناَرِدَْتبَی  ...ِْنیَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا 

.دنباتش یم  تتعاط  هب  راب ، نایز  يرفیک  ای  دنمدوس  یتمحر  ندناسر  هب  ود ، نیا  انامه  ادنوادخ 

1/36

ناگدنب يارب  اهربا ، تکرب  دوس و  نداتسرف 

اَهَتَکََرب ِِبئاَحَّسلا َو  ِهِذَه  َعْفَن  اَْنیَلَع  ْلِْزنَأ  َو 

.روآ دورف  ام  رب  ار  اهربا  نیا  تکرب  دوس و  و 

2/36

ناگدنب زا  اهربا ، نایز  نتشادرب 

اَهَتَّرَضَم اَهاَذَأ َو  اَّنَع  ْفِرْصا  َو 

2/36 .نادرگرب ام  زا  ار  ناشنایز  رازآ و  و 

اهربا هلیسو  هب  يرامیب ، نداتسرفن 

ٍهَفِآب اَهِیف  اَْنبُِصت  َال  َو 

2/36 .ناسرن ام  هب  یتفآ  اهنآ  رد  و 
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رفیک ياهربا 

َِکبَضَغ ْنِم  َكُریِجَتْسَن  اَّنِإَف  ًهَطْخَس  اَهَْتلَسْرَأ  ًهَمِْقن َو  اَهَْتثََعب  َْتنُک  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 

یم ناــما  وــت  زا  تمــشخ ، زا  اــم  سپ  يا ، هداتــسرف  مـشخ  يور  زا  يا و  هـتخیگنارب  رفیک  يارب  ار  اــهربا )  ) نآ رگا  ادــنوادخ و 
3/36 .میهاوخ

َّیَلَع اَهَتْرَْطمَأ  ٍمَِعن  ِِبئاَحَس  َو  یِّنَع ، اَهَْتیَّلَج  ٍهوُرْکَم  ِِبئاَحَس  ْنِم  ْمَک  َو 

.يدناراب 11/49 نم  رب  هک  ییازفا  تمعن  ياهربا  يدومن و  فرطرب  نم  زا  هک  يراب  تبیصم  ياهربا  رایسب  هچ  و 

هدنب زا  دنیاشوخان ، ياهربا  ندومن  رود 

یِّنَع اَهَْتیَّلَج  ٍهوُرْکَم  ِِبئاَحَس  ْنِم  ْمَک  َو 

11/49 .يدومن فرطرب  نم  زا  هک  يراب  تبیصم  ياهربا  رایسب  هچ  و 

هدنب رب  تمعن ، ياهربا  نداتسرف 

اَهَتْرَْطمَأ ٍمَِعن  ِِبئاَحَس  ...ْنِم  ْمَک  َو 

.يدناراب نم  رب  هک  ییازفا  تمعن  ياهربا  رایسب  هچ  و 

11/49
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میهاربا

ادخ ناگدیزگرب  زا  وا ، لآ  مالسلا و  هیلع  میهاربا 

َمیِهاَْربِإ ِلآ  َمیِهاَْربِإ َو  َِکئاَیِفْصَأ  یَلَع  ...َِکتاَوَلَصَک  ...ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

11/48 .يداتسرف میهاربا  لآ  میهاربا و  تناگدیزگرب : رب  هک  ییاهدورد  دننام  .تسرف  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ ،

وا لآ  مالسلا و  هیلع  میهاربا  رب  ادخ  تاّیحت  و  تاکرب ، دورد ،

َمیِهاَْربِإ ِلآ  َمیِهاَْربِإ َو  َِکئاَیِفْصَأ  یَلَع  َِکتاَّیَِحت  َِکتاَکََرب َو  َِکتاَوَلَصَک َو  ...ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

لآ میهاربا و  تناگدیزگرب : رب  هک  ییاه  ّتیحت  اه و  تکرب  اهدورد و  دـننام  .تسرف  دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ ،
.يداتسرف میهاربا 

11/48

رازبا

ناسنا ندب )  ) رد طسب ، رازبا 

ِطْسَْبلا ِتَالآ  اَنِیف  َبَّکَر  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

20/1 .تسویپ مه  هب  ام  رد  ار  نداشگ  طسب و  تالآ  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

ناسنا نت )  ) رد ضبق ، رازبا 

ِْضبَْقلا ِتاَوَدَأ  اََنل  َلَعَج  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

20/1 .داد رارق  ام  يارب  ار  ندیشک  مه  رد  ضبق و  ياهرازفا  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

یهلا شزرمآ  هب  ندیسر  رازبا 

َِکتَرِفْغَم َیلِإ  اَِهلاَمِْعتْسِاب  َبَّبَسَت  ِیتَّلا  ِتَالْآلا  ِیف  ِتاَشَقاَنُْملا  یَلَع  ُْهلِمَْحت  َْمل  َو 

.يدرکن تخس  یشکباسح  دش ، لئان  وت  شزرمآ  هب  اهنآ ، ندرب  راک  هب  اب  هک  يرازبا  هب  تبسن  وا  زا  و 

13/37
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لاطبا

ناطیش هلیح  رکم و  لاطبا 

ُهَْدیَک ْلِْطبَأ  ...َّمُهَّللا َو 

13/17 .امرف لطاب  ار  شبیرف  ادنوادخ و 

ناطیش سیلبا 

ّکش ماهبا 

یگتسویپ لاّصتا 

يراوتسا ناقتا 

تمهت ماّهتا 

تابثا

ندیرفآ رد  ادخ ، تردق  تابثا 
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اَِهْلثِم یَلَع  َِکتَرْدُِقل  اًتاَْبثِإ  اَهَتْأَْشنَأ  ْنَِکل  ...

7/39 .دوش تباث  نآ  لثم  ندیرفآ )  ) رب تتردق  ات  يدیرفآ ، ار  نآ  هکلب  ...

هناشن رثا 

تباجا

( ادخ نید   ) تباجا اب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  یکیدزن 

ََکل ْمِِهَتباَِجتْسا  یَلَع  َْنیَْصقَْألا  َبَّرَق  َو 

10/2 .دومن کیدزن  وت -  يارب  ناشنتفریذپ -  رثا  رب  ار  نارترود  و 

ناگراچیب تباجا  هب  ادخ ، هدعو 

ْمُهََتباَجِإ َْتبَجْوَأ  َنیِذَّلا  َنوُّرَطْضُْملا  ُنَْحن  َکَناَْحبُس 

4/10 .يا هدنادرگ  بجاو  ار  اهنآ  تباجا  هک  میناگدنامرد  ام  وت ! یهّزنم  كاپ و 

َنیِّرَطْضُْملا َِهباَجِإ  ْنِم  َتْدَعَو  اَم  ِیْنفِّرَع  ...َّمُهَّللا 

12/14 .ناسانشب نم  هب  يا ، هداد  هدعو  ار  ناگراچیب  هک  یتباجا  ادنوادخ 

هدناوخ ار  وا  هک  ره  ندومن  تباجا  ادخ و 

َكاَداَن ْنَِمل  ٌبیِجَتْسُم  ...َکَّنِإ 

.يا 5/11 هدننک  تباجا  دنز ، ادص  ار  وت  هک  ره  يارب  وت  هک  یتسرد  هب 

اعد تباجا  هدننک  تنامض  دنوادخ ،

ِءاَعُّدلا ََهباَجِإ  ْمَُهل  َنِمَض  ْنَم  اَی 

10/12 .تسا هدرک  تنامض  ناشیا  يارب  ار  اه  هتساوخ  ندش  اور  هکنآ  يا 

ِیل اَهَْتنِمَض  ْدَق  ََهباَجِْإلا َو  ِینْعَنْمَت  َال  َو  یِِجئاَوَح ، ِیل  ِْضقا  َو 

.يا هدرک  تنامض  ار  نآ  دوخ  هک  نکن ، غیرد  نم  زا  ار  اعد )  ) تباجا روآرب و  ار  میاه  تجاح  و 
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9/25

اعد تباجا  بلط 

َنیَِملاَْعلا َّبَر  َنیِمآ  ...ِیتَِبلَط  ْحِْجنَأ  َو 

16/12 .نایناهج راگدرورپ  ریذپب ، .روآرب  ار  متساوخرد  و 

َنیَِملاَْعلا َّبَر  َنیِمآ 

.نایناهج راگدرورپ  امرف ، تباجا 

16/14 ، 4/26 ، 4/41 ، 12/48

َنیَِملاَْعلا َّبَر  َنیِمآ  ...ِِهب  اَنْوَعَد  اَم  اََنل  ْعَمْسا  َو 

16/17 .امرف تباجا  نایناهج  راگدرورپ  .ونشب  میا  هتساوخ  هچنآ  و 

ِیبَلْطَم ْحِْجنَأ  َو 

4/21 .روآرب ار  مبلطم  و 

َنیِمآ ...

3/25 .امرف تباجا  ار ) اعد  نیا  )

...یِِجئاَوَح ِیل  ِْضقا  َو 
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9/25 .روآرب ار  میاه  تجاح  و 

ِیئاَعُد ْبِجَتْسا  َو 

25/46 .نک باجتسم  ار  میاعد  و 

َْکَیلِإ ُْتبَلَط  َُکْتلَأَس َو  اَم  َعیِمَج  ِیل  ْبِجَتْسا  َو 

28/48 .امرف باجتسم  میارب  ما ، هدرک  بلط  ما و  هتساوخ  وت  زا  هک  ار  هچنآ  همه  و 

نداد رارق  تجاح  ندروآرب  ببس  ار  ادخ  ریغ 

ِناَمْرِْحِلل َضَّرَعَت  ْدَقَف  َکَنوُد  اَهِحُْجن  َبَبَس  ُهَلَعَج  ْوَأ  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  َیلِإ  ِِهتَجاَِحب  َهَّجََوت  ْنَم  َو 

ضرعم رد  ار  دوخ  نامگ  یب  دهد ، رارق  وت  ریغ  ار  نآ  ندش  اور  ببس  ای  دروآ  ور  وت  ِناگدیرفآ  زا  یکی  هب  شتجاح  يارب  هک  ره  و 
.هداد رارق  يدیماان 

14/13

هدننک تباجا  ِدنوادخ 

اًبیُِجم ِیئاَعُِدل  ْنُک 

21/13 .نک تباجا  ار  متساوخرد 

...ٌبیُِجم ...َکَّنِإ 

12/25 .يا هدننک  تباجا  وت  انامه 

شتجاح ندروآرب  اب  هدنب ، ندومن  يرای 

ِیتَجاَح ِءاَضَق  ِیتَِبلَط َو  ِحُْجِنب  ِینَّلََوت  َو 

23/13 .امرف يرای  ارم  متجاح  ندش  اور  ما و  هتساوخ  نتشگ  هدروآرب  هب  و 

ناگدنب ياعد  تباجا  ببس 

ِیتَِبلَط ِحاَجَِنل  اًبَبَس  ِیل َو  اًنْوَع  َِکلَذ  ْلَعْجا  ...ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 
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.هد رارق  متجاح  ندش  اور  هلیسو  نم و  يارب  یکمک  ار  نآ  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

24/13

اَنُءواَعُد اََهل  ُباَجَتُْسی  ...ًهاَلَص  ...ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو 

56/45 .ددرگ باجتسم  نآ  ببس  هب  ام  ياعد  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  وا و  رب  و 

تباجا هب  هدنب ، ياعد  نداد  دنویپ 

َِهباَجِْإلِاب ِیئاَعُد  ْلِص 

.نادرگ لصّتم  ندش  اور  هب  ارم  تساوخرد 

11/14

ناطیش توعد  ندرکن  تباجا 

اَناَعَد اَذِإ  َُهل  ُبیِجَتْسَن  َال  َو 

.میهدن 14/17 شخساپ  دناوخارف ، ار  ام  ناطیش )  ) هک هاگره  و 

یهلا تردق  هب  هدنب ، تساوخرد  تباجا 

ُُبلْطَأ اَم  َِکتَرْدُِقب  ِیْنِبلْطَأَف  َّمُهَّللا 

25/20 .روآرب میارب  منک ، یم  بلط  هچنآ  شیوخ ، تردق  هب  سپ  ادنوادخ 

یهلا تباجا  زا  نتشگن ، دیماان 

یِّنَع ْتَأَْطبَأ  ْنِإ  ِیل َو  َِکَتباَجِإ  ْنِم  اًِسیآ  ...ِیْنلَعَْجت  َال  َو 
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8/21 .هدن رارق  دوش -  رید  هچرگ  تتباجا -  زا  دیماان  ارم  و 

تباجا هدعو 

ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  ُلوُقَت : ْذِإ  َِهباَجِْإلا ، َنِم  ِِهب  َتْدَعَو  امِیف  َكَدْعَو  اًزِّجَنَتُم  ...َُکْتئِج  ْدَق  اَذ  اَنَأ  اَهَف  َّمُهَّللا 

.مراتـساوخ يا ، هداد  تباجا  نوماریپ  هک  ار  يا  هدـعو  هب  افو  هک  یلاـح  رد  ما ، هدـمآ  وت  دزن  هب  هک  متـسه  نم  نیا  نونکا  ادـنوادخ ،
11/31« .منک تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب ، ارم  : » ییامرف یم  هک  اریز 

ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  َْتُلق : َو 

15/45« .منک تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب  ارم  : » يدومرف و 

ِینوُعْدَت َنیِح  اًئیَِطب  ُْتنُک  ْنِإ  ِیُنبیُِجتَف َو  َكوُعْدَأ 

.متسه دنُک  یناوخ ، یم  ارم  هک  یماگنه  هچ  رگا  ینک و  یم  تباجا  ارم  سپ  مناوخ ، یم  ار  وت 

11/51

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ناگدننک ،  تباجا  دورد 

َِکَتباَجِإ ِلْهَأ  َکِْسنِإ َو  َکِّنِج َو  ْنِم  َكِداَبِع  ِتاَوَلَص  یَلَع  ُلِمَتْشَت  ...ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

ار تتوعد  ناگدننک  تباجا  تسنِا و  نج و  زا  تناگدنب  ياهدورد  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 
.دوش لماش 

54/47

ادخ بناج  زا  هدنب ، تجاح  تباجا  نتفریذپ 

اَْهیَلَع َِکتَرْدُِقب  ِیل  َیِه  ٍهَجاَح  ِّلُک  َءاَضَق  َّلََوت  َو 

4/48 .ریگ هدهع  هب  يراد ، نآ  رب  هک  یتردق  هب  نم ، يارب  ار  یتساوخرد  ره  ندروآرب  و 

اعد تباجا  نامز  ات  گرم ، ریخأت 

ِیئاَعُد ِیف  ََهباَجِْإلا  ِینَفِّرَُعت  َو  ِیل ، َبیِجَتْسَت  یَّتَح  امَغ  یَِهلِإ  اَی  ِینِْکلُْهت  َال 

.ییامن مهاگآ  میاعد  ندش  اور  زا  ینک و  متباجا  هکنیا  ات  ناریمن ، نیگهودنا  ارم  نم ، يادخ  يا 
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14/48

یهلا عیرس  تباجا  هب  هدنب ، دامتعا 

َِکَتباَجِإ ِهَعْرُِسب  اًِقثاَو  ...َُکْتیَداَنَف 

10/49 .متشاد نانیمطا  وت  عیرس  تباجا  هب  هک  یلاح  رد  مدناوخ ، ار  وت  سپ 

رارطضا ماگنه  اعد ، تباجا 

ِیتَوْعَد ِراَرِطْضِالا  َْدنِع  َْتبَجَأ  يِذَّلا  َْتنَأ 

.يدومن 4/51 تباجا  ار  میاعد  یگراچیب ، ماگنه  هک  ییوت 

نذا هزاجا 

ناضمر هام  نامز  نتخادنا  شیپ  رد  یهلا ، هزاجا  مدع 
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...ُهَْلبَق َمَّدَُقی  ْنَأ  َّزَع  َّلَج َو  ُزیُِجی  َال  اًنَِّیب  اًْتقَو  َُهل  َلَعَج  َو 

4/44 .دوش هتخادنا  شیپ  هک  دراد  یمن  اور  لیلج  زیزع و  دنوادخ  هک  داد ، رارق  يراکشآ  نامز  نآ ، يارب  و 

عامتجا

تشهب رد  ناربمایپ ، اب  عامتجا 

ُلوَُزت َال  ِیتَّلا  ِهَماَقُْملا  ِراَد  ِیف  َنِیلَسْرُْملا  ُهَءاَِیْبنَأ  ِِهب  ُّماَُضن  ...اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

16و10/1 .تسا ینادواج  هک  يراگدنام  يارس  رد  مییآ ، درگ  شا  هداتسرف  ناربمایپ  اب  نآ ، ببس  هب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

ادخ نید )  ) رب مدرم ، ندروآ  درگ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا 

َْکیَلَع َْقلَْخلا  اوُشاَح  اَِمب  َو  ...

7/4 .دندروآ درگ  وت  رب  ار  نامدرم  و 

ادخ هدارا  تحت  ناگدیرفآ ، عامتجا 

َُکتَّیِشَم اَنُّمُضَت  َو  ...

10/6 .دنک یم  عمج  ار  ام  هک  تسوت  هدارا  و 

( تشز ياه  يوخ   ) ِندمآ درگ 

ِْهیَلَع َعَمَتْجا  اَّمِم  ٍقِفْشُم  ...ََهبَْوت  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ 

12/12 .تسا ناسرت  هدمآ ، درگ  وا  رب  هچنآ  زا  هک  یسک  تشگزاب  مدرگ ، یمزاب  وت  يوس  هب  ما ) هداتسیا  هک   ) ناکم نیا  رد 

نانمشد ندمآ  درگ  لحم  زیخاتسر ،

ٍهَقِداَص َو ٍهَِّیِنب  َْکنِم  ِینْدِّیَأ  ...ِمْصَْخلا  ِعَمْجَم  ِلْصَْفلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  ِینَمَلَظ  ْنَّمِم  ِماَِقْتنِالا  ِكَْرت  ...ِیف  َكَْدنِع  ِیل  ُهَرَیِْخلا  َِتناَک  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 
ٍِمئاَد ٍْربَص 

هب ارم  سپ  دشاب ، یم  نانمـشد  ندـش  عمج  لحم  ریخاتـسر و  زور  ات  مرگمتـس  ندیـسرن  رفیک  هب  رد  وت  دزن  نم  ریخ  رگا  ادـنوادخ و 
14/14 .هد يرای  مئاد  ییابیکش  هناقداص و  ّتین 

ادخ زا  هدننیزگ  يرود  اب  ندماین  درگ 
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َْکنَع َقَّرَفَت  ْنَم  ِهَعَماَُجم  َال  ...َِکتَداَبِع َو  ْنَع  ِلَسَْکلِاب  یِّنَِیلَْتبَت  َال  َو 

11/20 .زاسن راتفرگ  هدومن ، يرود  وت  زا  هک  یسک  اب  ندمآ  درگ  تتدابع و  رد  یتسس  هب  ارم  و 

شزرمآ لحم  رد  نادنزرف ، نیدلاو و  ندمآ  درگ 

َِکتَماَرَک َو ِراَد  ِیف  َِکتَْفأَِرب  َعِمَتَْجن  یَّتَح  اَمِهِیف  ِینْعِّفَشَف  ِیل  َُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَـس  ْنِإ  َو  َِّیف ، اَمُهْعِّفَـشَف  اَمَُهل  َُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَـس  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 
َِکتَمْحَر َِکتَرِفْغَم َو  ِّلَحَم 

رگا .نادرگ و  نم  عیفش  ار  نانآ  سپ  تفرگ ، یشیپ  ناشیا  يارب  تشزرمآ  رگا  ادنوادخ و 
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درگ تتمحر  شزرمآ و  لـحم  وت و  تمارک  يارـس  رد  وت  رهم  هب  اـت  .اـمرف  ناـنآ  عیفـش  ارم  سپ  تفرگ ، یـشیپ  نم  يارب  تشزرمآ 
15/24 .مییآ

ناناملسم هیلع  ناکرشم  ندمآ  درگ 

ْمِْهیَلَع ِداَِشتْحِالا  ِنَع  ِهَقْرُْفلِاب  ْمُهْطِّبَث  ...َنیِکِرْشُْملِاب َو  َنیِکِرْشُْملا  ِلَغْشا  َّمُهَّللا 

10/27 .راد ناشزاب  ناناملسم  ّدض  رب  ندمآ  درگ  زا  نانآ ، نایم  ینکفا  هقرفت  اب  نادرگ و  لوغشم  ناکرشم  هب  ار  ناکرشم  ادنوادخ 

...َنیِِدباَْعلا ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ...ٌفْعَض  ِِهب  َدَعَقَف  ...اًوْزَغ  يَوَنَف  ْمِْهیَلَع ، ِكْرِّشلا  ِلْهَأ  ُبُّزََحت  ُهَنَزْحَأ  ...ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ار وا  یناوتان  اّما  درک ، گنج  دـصق  ور  نیا  زا  دومن ، شنیگهودـنا  ناـشیا ، ّدـض  رب  ناکرـشم  عاـمتجا  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
17/27 .سیونب ناگدننک  تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  تشادزاب ؛

ناگدنب هدنکارپ  ياهراک  هدنروآدرگ  لماع 

اَنِرُومُأ َرَشَْتنُم  ِِهب  ْعَمْجا  َو 

.روآ درگ  ار  ام  هدنکارپ  ياهراک  نآرق )  ) نآ اب  و 

11/42

( تمایق رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هورگ  رد  ناگدنب ، ندروآ  درگ 

ِِهتَْرمُز ِیف  اَنْرُشْحا  َو 

20/42 .نک روشحم  وا  هورگ  رد  ار  ام  و 

ناناملسم عامتجا  زور  رطف ، دیع 

 - اًدَشَتُْحم اًعَمْجَم َو  َِکتَِّلم  ِلْهَِأل  َو  اًروُرُس ، اًدیِع َو  َنِینِمْءوُْمِلل  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  اَنِرِْطف -  ِمْوَی  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

هب يداد ، رارق  ییامهدرگ  عامتجا و  لحم  ْتنید  لها  يارب  يداش و  دـیع و  ْنامیا  لها  يارب  ار  نآ  هک  نامرطف  ِزور  رد  ام  ادـنوادخ 
.مینک یم  هبوت  وت  هاگرد 

52/45

ناگدیرفآ دورد  هدنروآدرگ  يدورد 
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َکِْقلَخ ِفاَنْصَأ  ْنِم  َْتأََرب  َْتأَرَذ َو  ْنَم  ِّلُک  ِهاَلَص  یَلَع  ُعِمَتَْجت  ...ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

ار تناگدیرفآ  عاونا  زا  يا  هدومن  داجیا  يا و  هدیرفآ  هک  ره  دورد  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 
.دریگربرد

54/47

هعمج نابرق و  دیع  زور  رد  ناناملسم ، عامتجا 

َکِضْرَأ ِراَْطقَأ  ِیف  َنوُعِمَتُْجم  ِهِیف  َنوُِملْسُْملا  َو 

.دنیآ 1/48 یم  مه  درگ  تنیمز  فارطا  رد  ناناملسم  نآ ، رد  و 

يرود بانتجا 

شاداپ رجا 
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نداد ماجنا  ارجا 

ادخ زا  هدنب ، تساوخرد  ندومن  ارجا 

ِهِْضمَأ ...َُکْتلَأَس َو  اَم  َعیِمَج  ِیل  ْبِجَتْسا  َو 

28/48 .نک ارجا  ار  نآ  امرف و  باجتسم  میارب  ما ، هتساوخ  وت  زا  هک  ار  هچنآ  همه  و 

لامجا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  نآرق ، یلامجا  لوزن 

اًلَمُْجم ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهَْتلَْزنَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

5/42 .يدرک لزان  حرش  لیصفت و  نودب  داب ،-  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  تربمایپ  رب  ار  نآرق  وت  انامه  ادنوادخ 

تّجح جاجتحا 

تمرح مارتحا 

زاین جایتحا 

یکین ناسحا 

رامش اصحا 

یناوخارف راضحا 

نامرف ماکحا 

دروم رد  ناگدنب ، راتفر )  ) هب ادخ  تراظن 

شماکحا

ِهِماَکْحَأ ِِعقاَوَم  َو  ِهِضوُُرف ، ِلِزاَنَم  َو  ِِهتَعاَط ، ِتاَقْوَأ  ِیف  ْمُه  َْفیَک  ُرُْظنَی  َو 

7/6 .دنا هنوگچ  شماکحا  دراوم  تابجاو و  ياهاج  تعاط و  تاقوا  رد  اهنآ  درگن  یم  و 

یهلا دودح  ماکحا و  زا  ندومن ، زواجت 
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اَُهتْکَهَْتنا ٍتاَمُرُح  َیلِإ  َكِدوُدُح  ِتاَماَقَم  ْنَع  ُْتیَّدَعَت  َو 

18/32 .ما هدیرد  ار  اه  مارح  هدرپ  هدرک ، زواجت  وت  دودح  نتشاد  اپ  هب  زا  و 

َكِدوُدُِحل اًیِّدَعَت  ...اَّلِإ  ُْتَیبَأ  َو 

.ما هتشادن  يراک  وت  دودح  زا  يّدعت  زج  نم  و 

14/49

یهلا ماکحا  ياه  هار  ندش  راکشآ 

َکِماَکْحَأ ِِعئاَرَش  ْنَع  ِِهب  َْتبَرْعَأ  اًنآُْرق  ...ُهَْتلَعَج  َو 

2و1/42 .یتخاس نشور  ار  تماکحا  ياه  هار  نآ  اب  هک  يداد  رارق  ینآرق  ار  نآ  و 

ماکحا زا  ندومن  زواجت  زا  ناگدنب ، نتشادزاب 

اًِدئاَذ َكِدوُدُح  يِّدَعَت  َکِطْخُس َو  ْنَع  اَْینُّدلا  ِیف  اََنل  ...َنوُکَی  یَّتَح  ِقاَفِّنلا  یِعاَوَد  ِْرفُْکلا َو  ِهَّوُه  ْنِم  ِِهب  اَنْمِصْعا  َو 

زا زواجت  وت و  مشخ  زا  ام  هدنرادزاب  ایند  رد  ات  .رادـهگن  ییورود  ياه  هزیگنا  رفک و  لادوگ  رد ) طوقـس   ) زا ار  ام  نآرق ،)  ) نآ اب  و 
12/42 .دشاب تدودح 
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زامن ماکحا  دودح و 

َتْدَّدَح ِیتَّلا  اَهِدوُدُِحب  ِسْمَْخلا  ِتاَوَلَّصلا  ِتِیقاَوَم  یَلَع  ِهِیف  اَنِْفق  َو 

8/44 .امرف هاگآ  يدومن ، صخشم  هک  شدودح  اب  هناگجنپ ، ياهزامن  تاقوا  رب  نآ  رد  ار  ام  و 

ناضمر هام  تاروتسد  ماجنا 

َكِدْجُو ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف  ...اَهِماَِیق  َّقَح  ِهِدوُدُِحب  َماَق  ...ْنَم  َّمُهَّللا َو 

ام هـب  ار  نآ  دـننام  تدوـخ ، دزن  يرگناوـت )  ) زا سپ  هتـشاد ؛ اـپ  هـب  هدوـب  شّقح  هـک  يروـط  نآ  ار  شدودـح  سک  ره  ادـنوادخ و 
50/45 .شخبب

یهلا دودح  ماکحا و  نتشاد  اپ  هب 

...َكَدوُدُح ََکباَتِک َو  ِِهب  ِْمقَأ  َو 

.راد 62/47 اپ  هب  وا  هلیسو  هب  ار  تماکحا  دوخ و  باتک  و 

ایحا

ادخ نید  يایحا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ُهَمِحَر َِکنیِد  ِءاَیْحِإ  ِیف  َعَطَق  َو 

.تسسگ شماحرا  زا  وت ، نید  نتشاد  اپرب  رد  و 

8/2

یهاگآ رابخا 

ادخ رب  رابخا ، نورد  ندوب  راکشآ 

ِراَبْخَْألا ُنِطاََوب  ُهَْدنِع  ُرَهْظَت  ْنَم  اَی 

.تسا راکشآ  وا  دزن  یناهنپ  رابخا  هک  یسک  يا 

6/5
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ناگدنب لامعا )  ) رابخا ندومزآ 

ْمُهَراَبْخَأ ُوْلبَی  ...َِکلَذ  ِّلُِکب 

7/6 .دیامزآ یم  ار  اهنآ  رابخا  هنوگ  نیدب 

ناگدنب رابخا  نتشگ  راکشآ  ِزور 

َكِداَبِع َراَبْخَأ  ُوْلبَت  َمْوَی 

...ینک یم  راکشآ  ار  تناگدنب  رابخا  هک  يزور 

4/11

ادخ زا  ناهاوخداد ، رابخا  ندوبن  ناهنپ 

َنیِمِّلَظَتُْملا ُءاَْبنَأ  ِْهیَلَع  یَفْخَی  َال  ْنَم  اَی 

.تسین 1/14 ناهنپ  وا  رب  ناهاوخداد  ياهربخ  هک  یسک  يا 

ناگدیرفآ زین  راگدیرفآ و  شنیرفآ ، عارتخا 

قلخ داجیا  عارتخا و 
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اًعاَِرتْخا ِِهتَّیِشَم  یَلَع  ْمُهَعَرَتْخا  َو 

3/1 .دروآ دوجو  هب  چیه ، زا  دوخ  تساوخ  هب  ار  ناگدیرفآ )  ) ناشیا و 

هشیدنا عارتخا  ناراذگ و  تعدب 

ِعَرَتْخْملا ِْيأَّرلا  ِلِمْعَتْسُم  َو  ِعَِدْبلا ، ِلْهَأ  ِْضفَر  ...ِهَعاَّطلا َو  ِماَوَِدب  ِیل  َِکلَذ  ْلِمْکَأ 

لماک دـنک ، یم  لمع  دوخ  یگتخاس  يأر  هب  هک  ره  تعدـب و  لها  ندراذـگورف  یگـشیمه و  تعاطا  اب  نم  يارب  ار  فاصوا )  ) نیا
10/20 .نادرگ

هدننیرفآ عرتخم و  ادخ ،

َعَرَتْخا َو  َأَدَْتبا ، يِذَّلا  َْتنَأ 

.دومن عارتخا  دیرفآ و  هنومن  نودب  هکنآ  ییوت 

21/47

صاصتخا

ادخ هب  ناگتشرف ، صاصتخا 

َکِسْفَِنل ْمُهَتْصَصَتْخا  َنیِذَّلا  ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  َو  ...

11/3 .يا هداد  ناشصاصتخا  دوخ  هب  هک  یناگتشرف  ياه  هورگ  و  ...

مالسلا مهیلع  وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  يارب  اه ، نیرتهب  صاصتخا 

ِِهْتَیب ِلْهَأ  َو  َِکلوُسَر ، َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

َکِماَلَس َِکتاَکََرب َو  َِکتَمْحَر َو  َِکتاَوَلَص َو  ِلَْضفَِأب  ْمُهْصُصْخا  َو  َنیِرِهاَّطلا ،

مالـس تاکرب و  اه و  تمحر  نیرترب  هب  ار  ناشیا  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  رب  تا و  هداتـسرف  دوخ و  هدنب  دّـمحم  رب  ادـنوادخ 
.هد صاصتخا  شیوخ ،

1/24

یهلا تمارک  هب  نیدلاو ، صاصتخا 
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َْکیََدل ِهَماَرَْکلِاب  َّيَِدلاَو  َّمُهَّللا  ِصُصْخا  َو 

2/24 .هد صاصتخا  دوخ  دزن  ِتمارک  هب  ارم  ردام  ردپ و  ادنوادخ ، و 

روما نیرترب  هب  نیدلاو ، صاصتخا 

ْمِِهتاَهَّمُأ َنِینِمْءوُْملا َو  َكِداَبِع  َءَابآ  ِِهب  َتْصَصَخ  اَم  ِلَْضفَِأب  َّيََوبَأ  ْصُصْخا  َو 

12/24 .هد صاصتخا  يا ، هداد  زایتما  نآ  هب  ار  تنامیا  اب  ناگدنب  ناردام  ناردپ و  هک  يزیچ  نیرترب  هب  ارم  ردام  ردپ و  و 

هدنب ياعد  هب  ادخ ، صاصتخا 

ِیتَوْعَِدب ٍّوُعْدَم  ِّلُک  َْلبَق  ُصوُصْخ  _ َْملا َْتنَأ 

9/28 .مناوخب ار  یسک  هکنآ  زا  شیپ  نم ، ندناوخ  هب  صوصخم  ییوت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تّما  هب  مالسا ، صاصتخا 

ِِهتَّلِِمب اَنَّصَتْخا  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

شیوخ نیئآ  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  و 
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2/44 .داد صاصتخا 

ناگدنب هب  یهلا ، یکین  نتشاد  صاصتخا 

َكِِّرِبب اَنَّصَخَأ  ...اَم 

!. ام هب  تا  یکین  تسا  هتشگ  صوصخم  هچ 

18/45

مالسلا مهیلع  همئا  هب  عیفر ، هجرد  نداد  صاصتخا 

اَِهب ْمُهَتْصَصَتْخا  ِیتَّلا  ِهَعِیفَّرلا  ِهَجَرَّدلا  ِیف  ...َِکئاَفَلُِخل  َماَقَْملا  اَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا 

9/48 .يداد صاصتخا  ناشیا  هب  هک  ییالاو  هجرد  رد  تسا ، تنانیشناج  يارب  ماقم ، نیا  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ ،

نتخیمآ طالتخا 

رایتخا

ناگدنب يارب  شنیرفآ ، ياه  ییوکین  ندیزگرب 

ِْقلَْخلا َنِساَحَم  اََنل  َراَتْخا  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

17/1 .دیزگرب ام  يارب  ار  شنیرفآ  ياه  ییابیز  هک  ار  ییادخ  ساپس  و 

دوخ رایتخا  هب  ناگدنب ، نتشاذگناو 

اَهِراَِیتْخا اَنِسوُُفن َو  َْنَیب  َِکلَذ  ِیف  ِّلَُخت  َال  َو 

دوخ رایتخا  هب  ار  ام  سوفن  هاگنآ ، رد  و 

.راذگماو 4/9

یهلا قیفوت  هب  رگم  لطاب ، رایتخا 

َْتقَّفَو اَم  اَّلِإ  ِلِطاَْبِلل  ٌهَراَتُْخم  اَهَّنِإَف  ...

.یهد 4/9 قیفوت  وت  رگم  دنیزگ  یمرب  ار  لطاب  سفن )  ) نآ نوچ  ...
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هدومن رایتخا  ادخ  هچنآ  هب  نانیمطا 

َتْرَّیََخت اَِمب  ِیتَِقث  َو  َْتیَضَق ، اَِمب  ِیتَعاَنَِقل  اًبَبَس  َِکلَذ  ْلَعْجا  َو  ...

.هد رارق  يا  هدرک  باختنا  هچنآ  هب  مدامتعا  يدومن و  رّدقم  هچنآ  هب  مندش  یضار  هلیسو  ار  نآ  و  ...

15/14

ناگدنب هب  رایتخا ، تخانش  ماهلا 

ِراَِیتْخِالا َهَفِْرعَم  اَنْمِْهلَأ  َو 

.امرف ماهلا  ام  هب  ار  ریخ  راک )  ) تفرعم و 

2/33

دنوادخ رایتخا  تخانش  رد  یناوتان 

َكَرْدَق َطِمْغَنَف  َتْرَّیََخت  اَّمَع  ِهَفِْرعَْملا  َزْجَع  اَنْمُسَت  َال  َو 

.میرامش کبس  ار  وت  رْدق  ات  زاسن ، يا  هدومن  رایتخا  هچنآ  تخانش  زا  زجع  راچد  ار  ام  و 

3/33

یهلا دنسپان  ندیزگرب  مدع 

َال ...یَّتَح  َِکتَّیِشَم  ْنِم  اَْنیَلَع  َتْدَرْوَأ  اَِمل  َداَیِْقنِالا  اَنْمِْهلَأ 
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َتْهِرَک اَم  َرَّیَخَتَن 

5/33 .مینکن رایتخا  يا ، هتشاد  دنسپان  ار  هچنآ  ات  امرف ، ماهلا  ام  هب  یتخاس -  دراو  ام  رب  هک  ار -  تا  هتساوخ  رب  یِهن  ندرگ 

دنوادخ بناج  زا  هدیزگرب ، ياهراک  هلمج  زا  ناضمر ، هام 

ِروُهُّشلا ِِرئاَس  ْنِم  ُهَتْصَصَتْخا  يِذَّلا  َناَضَمَر  َرْهَش  ...ِِفئاَظَْولا  َْکِلت  اَیاَفَص  ْنِم  َْتلَعَج  َْتنَأ  َّمُهَّللا َو 

20/45 .یتشاد صوصخم  اه  هام  هیقب  زا  ار  نآ  هک  نامه  .يداد  رارق  ار  ناضمر  هام  هدیزگرب ، ياهراک  زا  وت  ادنوادخ و 

: ادخ ناگدیزگرب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  .أ 

َكِداَبِع ْنِم  َکِّیِفَص  َو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َِکبیَِجن  ...ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

3/2 .تسرف دورد  تناگدنب -  زا  وت  تسود  تناگدیرفآ و  زا  هدیزگرب  دّمحم -  رب  ادنوادخ 

َکِْقلَخ ْنِم  َُکتَرَیِخ  َُکلوُسَر و  َكُْدبَع َو  اًدَّمَُحم  َّنَأ  َو 

22/6 .تسا تناگدیرفآ  نیب  زا  وت  هدیزگرب  تا و  هداتسرف  وت و  هدنب  دّمحم  انامه  و 

...ِِهتَْرتِع ٍدَّمَُحم َو  َکِْقلَخ : ْنِم  َّمُهَّللا  َِکتَرَیِخ  یَلَع  ِّلَص  َو 

.تسرف دورد  وا  هداوناخ  دّمحم و  دوخ ؛ ناگدیرفآ  زا  تا  هدیزگرب  رب  ادنوادخ و 

5/34

َِکتاَوَلَص َلَْضفَأ  ...یَفَطْصُْملا  ِبَجَْتنُْملا  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

50/47 .تسرفب ار  تیاهدورد  نیرترب  دنا ، هدش  رایتخا  هدیزگرب و  هک  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 

اًلِّصَنَتُم َْکَیلِإ  َراَج  ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت  ...َکِسْفَِنل  ُهَْتیَفَطْصا  ِنَِمب  َو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َْتبَجَْتنا  ِنَم  ِّقَِحب 

هک يزیچ  ناـمه  اـب  ناـشوپب ، ارم  زور ، نیا  رد  يا ، هدیدنـسپ  تدوخ  يارب  هکنآ  يا و  هدـیزگرب  تناگدـیرفآ  زا  ار  وا  هکنآ  ّقح  هب 
86/47 .هدومن يراز  وت  يوس  هب  هانگ ) زا   ) يرازیب لاح  اب  هک  ار  یسک  نآ ، اب  يدناشوپ 

َکِْقلَخ ْنِم  َِکتَرَیِخ  َِکتَْوفِص َو  َِکبِیبَح َو  َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 
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دورد تناگدیرفآ ، زا  دوخ  هدش  باختنا  هدیزگرب و  تسود و  هداتـسرف و  هدنب و  دّمحم  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادـنوادخ ،
.یتسرف

3/48

یَفَطْصُْملا ِهَّللا  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  اَنِدِّیَس  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

9/54 .داب تسا  هدیزگرب  هک  ادخ  هداتسرف  دّمحم ، ام ، رورس  رب  ادخ  دورد 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  .ب 

ِِهتَْرتِع ٍدَّمَُحم َو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َّمُهَّللا  َِکتَرَیِخ  یَلَع  ِّلَص 

5/34 .تسرف دورد  وا  هداوناخ  دّمحم و  دوخ ؛ ناگدیرفآ  زا  تا  هدیزگرب  رب  ادنوادخ 

َكِْرمَِأل ْمُهَتْرَتْخا  َنیِذَّلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِِبئاَطَأ  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

56/47 .يدیزگرب دوخ  نامرف  يارب  هک  نانآ  تسرف ، دورد  شا  هداوناخ  نارت  هزیکاپ  رب  نم ، راگدرورپ 

ناربمایپ .ج 

َْنیَفَطْصُْملا َنِیلَسْرُْملا  َِکئاَِیْبنَأ  ...ْنِم  اًدَحَأ  َْتیَزَج  اَم  َلَْضفَأ  ...َِکتَالاَسِر  ْنِم  َغََّلب  اَِمب  ِهِزْجا  َّمُهَّللا 

هدیزگرب هدش  هداتسرف  ناربمایپ  زا  یکی  هب  هک  یشاداپ  نیرتهب  .هد  شاداپ  دومن ، غالبا  ار  وت  ياه  مایپ  هکنیا  ببـس  هب  ار  وا  ادنوادخ 
.يداد 22/42 تا 

راکوکین هتسیاش و  ناگدنب  .د 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ُهَتْصَصَتْخا ، ٍِحلاَص  ٍْدبَع  ...ْوَأ  ُهَْتبَّرَق ، ٍکَلَم  ْنِم  ...ِهِیف  ََکل  َدَّبَعَت  ْنَم  ِّقَِحب  ...َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

بّرقم ار  وا  هک  يا  هتـشرف  زا  دـنا ؛ هدرک  یگدـنب  ار  وـت  هاـم ،)  ) نآ رد  هک  یناـسک  ّقـح  هب  مهاوـخ  یم  وـت  زا  نم  اـنامه  ادـنوادخ ،
، یتخاس

12/44 .یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  يدیزگرب ، ار  وا  هک  یحلاص  هدنب  ای 

مالسا نید  ه ._

َْتیَفَطْصا يِذَّلا  َِکنیِِدل  اَنَْتیَدَه 

.يدرک 19/45 تیاده  يدیزگرب  ار  نآ  هک  تنید  هب  ار  ام 

ناضمر هام  .و 

ِروُهُّدلا ِهَنِمْزَْألا َو  ِعیِمَج  ْنِم  ُهَتْرَّیََخت  َو 

.يداد 20/45 شا  يرترب  اهراگزور  اه و  نامز  همه  زا  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تّما  .ز 
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ِلَلِْملا ِلْهَأ  َنوُد  ِِهلْضَِفب  اَنَْتیَفَطْصا  َو  ِمَمُْألا ، ِِرئاَس  یَلَع  ِِهب  اَنَتَْرثآ  َُّمث 

 - ار رگید  ياــه  نـیئآ  لــها  هـن  ار -  اــم  نآ  تلیــضف  هـب  يداد و  يرترب  هاــم ،)  ) نآ هلیــسو  هـب  اــه  تـّما  هــیقب  رب  ار  اــم  سپس 
21/45 .يدیزگرب

تماما هاگیاج  .ح 

...َِکئاَیِفْصَأ َِکئاَفَلُِخل َو  َماَقَْملا  اَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا 

9/48 .تسا تناگدیزگرب  نانیشناج و  يارب  ماقم ، نیا  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ ،

: شناگدیزگرب هب  دنوادخ  ماعنا 

هتسارآ یتشهب  .أ 
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َِکئاَیِفْصَِأل اَهَْتنَّیَز  ِیتَّلا  ِناَنِْجلا  ِیف  َِکئاَِیلْوَأ  ْنِم  َنِیبَیْطَْألا  َِیب  ْرِواَج  َو 

128/47 .نادرگ هیاسمه  ْتناتسود  نیرت  كاپ  اب  ارم  يا ، هتسارآ  تناگدیزگرب  يارب  ار  اهنآ  هک  ییاه  غاب  رد  و 

تاّیحت تاکرب و  دورد ، .ب 

َمیِهاَْربِإ ِلآ  َمیِهاَْربِإ َو  َِکئاَیِفْصَأ  یَلَع  َِکتاَّیَِحت  َِکتاَکََرب َو  َِکتاَوَلَصَک َو  ...ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

لآ میهاربا و  تناگدیزگرب : رب  هک  ییاه  ّتیحت  اه و  تکرب  اهدورد و  دـننام  .تسرف  دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ ،
11/48 .يداتسرف میهاربا 

شتآ رگخا 

صالخا

دنوادخ یگناگی  دیحوت و  رد  صالخا 

ِهِدیِحَْوت ِیف  َُهل  ِصاَلْخِْإلا  َنِم  ِْهیَلَع  اَنَّلَد  ...اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

10/1 .دومن ییامنهار  شا  یگناگی  رد  صالخا  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

ِهَِّیناَدْحَْولِاب ََکل  َصَلْخَأ  ...ْنَم  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

ره ّقح  رد  ار  اه  هتساوخ  نیا  همه  ادنوادخ و 

.امرف تباجا  دیزرو ، صالخا  تا  یگناگی  هب  هک 

11/17

هبوت ندنادرگ  صلاخ 

ََهبْوَّتلا ََکل  َصَلْخَأ  َو 

8/12 .دنک یم  هبوت  وت  يارب  هناصلاخ  و 

ندومن راتفر  صالخا  يور  زا 

ِحْصُّنلِاب ِینَّشَغ  ْنَم  َضِراَعُأ  ْنَِأل  ِینْدِّدَس  َو 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


9/20 .منک دروخرب  صالخا  ِرس  زا  هدومن ، یتسردان  نم  اب  هکنآ  اب  ات  هد  قیفوت  ارم  و 

ندناوخ صالخا  يور  زا  ار  ادخ 

ِءاَعُّدلا ِیف  ََکل  َنیِّرَطْضُْملا  َنیِِصلْخ  _ ُْملا َءاَعُد  ِءاَخَّرلا  ِیف  اًِصلُْخم  َكوُعْدَی  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجا  َو 

14/22 .وت يارب  شیاین  رد  هراچیب ، ِناصلاخ  ندناوخ  .دنناوخ  یم  هناصلاخ  ار  وت  هافر  ماگنه  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ارم  و 

صالخا يور  زا  ناگیاسمه ، هب  ّتبحم 

اًحُْصن ْمُهَْدنِع  ِهَمْعِّنلا  َءاََقب  ُّبِحُأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .مرادب تسود  ناشدزن  ار  تمعن  ياقب  صالخا ، ِرس  زا  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

ادخ هب  نتسویپ  اب  دوخ ، ندنادرگ  صلاخ 

َْکَیلِإ یِعاَطِْقنِاب  ُتْصَلْخَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

لد نارگید  زا  هناصلاخ  نم  انامه  ادنوادخ 
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1/28 .ما هتسویپ  وت  هب  هدیرب و 

ناگدنب هب  صلاخ ، نانیمطا  ندومن  ماهلا 

ِبَصَّنلا ِهَّدِش  ْنِم  اَِهب  اَنیِفُْعت  ًهَِصلاَخ  ًهَِقث  اَنْمِْهلَأ  َو 

2/29 .يراد فاعم  جنر  یتخس  زا  ار  ام  نآ  اب  هک  زادنیب ، ناملد  رد  صلاخ  ینانیمطا  و 

ندرک دصق  ار  ادخ  صالخا ، اب 

اًصاَلْخِإ ِِهفْوَِخب  َكَدَصَق  َو 

.دومن وت  گنهآ  سرت ، اب  ْصالخا  رَس  زا  و 

8/31

ناصلخم رواب  نیقی و 

َنیِِصلْخ _ ُْملا ِنیِقَِیب  اَنْدِّیَأ  َو 

.امرف اناوت  صالخا ، لها  ِنیقی  هب  ار  ام  و 

2/33

یبلط ترهشو  ایر  زا  رادرک  ندنادرگ  صلاخ 

َنیِعِمْسُْملا ِهَعْمُس  َو  َنیِءاَرُْملا ، ِءاَئِر  ْنِم  ُهَّلُک  َِکلَذ  ْصِّلَخ  َُّمث 

.نادرگ صلاخ  نابلط ، ترهش  ییوج  ترهش  ناراکایر و  ییامندوخ  زا  ار  نآ  همه  سپس 

7/44

اه ییاراد  ندنادرگ  صلاخ 

ِتاَِعبَّتلا َنِم  اََنلاَْومَأ  َصِّلَُخن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 

ملاظم زا  ار  نامیاه  ییاراد  هک  هد ، قیفوت  ار  ام  و 

10/44 .مینادرگ صلاخ 
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اه يدب  زا  ناگدنب ، ندنادرگ  صلاخ 

ِتاَئِّیَّسلا َنِم  ِهِیف  اَنَتْصَلْخَأ  ...ْدَق  اَّنَع َو  َیِضَْقنَی  یَّتَح  ِهِماَّیَأ  ِخاَلِْسنا  َعَم  اَِنتاَِعبَت  اَّنَع  ْخَلْسا  َو 

هدومن نامـصلاخ  اه  يدب  زا  نآ  رد  هک  درذگب  ام  زا  یلاح  رد  هام ) نیا   ) ات .نکب  ام  زا  ار  نامیاه  یتخـس  شیاهزور ، نتـشذگ  اب  و 
15/44 .يا

قالخا

ییوخدنت زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِْقلُْخلا ِهَساَکَش  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

1/8 .یقلخدب زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

ادخ زا  تساوخرد  بلط  زا  هدنب ، هدنرادزاب  ياه  تلصخ 

َتْمَْعنَأ ٌهَمِْعن  َو  ِْهَیلِإ ، ُتْعَرْسَأَف  .ُْهنَع  ِینَْتیَهَن  ٌیْهَن  َو  ُْهنَع ، ُتْأَْطبَأَف  .ِِهب  َتْرَمَأ  ٌْرمَأ  ِیُنبُجْحَی  ...ٌثاََلث  ٌلاَلِخ  َِکَتلَأْسَم  ْنَع  ِیُنبُجْحَی  ُهَّنِإ  َّمُهَّللا 
اَهِرْکُش ِیف  ُتْرَّصَقَف  .َّیَلَع  اَِهب 

يدنک نآ  ماجنا  رد  نم  يداد و  نامرف  نآ  هب  هک  يرما  ارم ، دراد  یمزاب  .دراد  یمزاب  وت  زا  تساوخرد  زا  ارم  تلـصخ  هس  ادنوادخ 
یهاتوک نآ  يرازگرکش  رد  نم  يدیشخب و  نم  هب  هک  یتمعن  متفاتش و  نآ  يوس  هب  نم  یتشادزاب و  نآ  زا  ارم  هک  يراک  و  مدرک ،
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.مدرک 2و1/12

ادخ زا  تساوخرد  هب  هدنب ، هدننک  بیغرت  تلصخ 

َْکَیلِإ ِهِهْجَِوب  َلَْبقَأ  ْنَم  یَلَع  َُکلُّضَفَت  َِکَتلَأْسَم  یَلَع  ِینوُدْحَی  ...ٌهَدِحاَو  ٌهَّلَخ  اَْهیَلَع  ِینوُدَْحت  ...َّمُهَّللا 

وت هب  ور  هکنآ  هب  وت  لّضفت  وت ، زا  تساوخرد  هب  ارم  دنک  یم  راداو  .دنار  یم  وت ) زا  تساوخرد   ) نآ رب  ارم  تلـصخ  کی  ادـنوادخ 
3و1/12 .دَروآ

تشز يوخ  رد  هدنب ، نتشاذگناو 

اَهَتْحَلْصَأ اَّلِإ  یِّنِم  ُباَُعت  ًهَلْصَخ  ْعَدَت  َال  َّمُهَّللا 

6/20 .ییامن شحالصا  هکنآ  رگم  راذگناو ، كانبیع  یتلصخ  رد  ارم  ادنوادخ 

مامتان هدیدنسپ  يوخ  رد  هدنب ، نتشاذگناو 

اَهَتْمَْمتَأ اَّلِإ  ًهَِصقاَن  َِّیف  ًهَموُرْکُأ  ...ْعَدَت  َال  َّمُهَّللا 

.ییامرف شلماک  هکنآ  رگم  راذگماو ، دشاب  صقان  نم  رد  هک  يا  هدیدنسپ  يوخ  رد  ارم  ادنوادخ 

6/20

نیدلاو ربارب  رد  دنزرف ، قالخا  ندومن  مرن 

ِیتَکیِرَع اَمَُهل  ِْنلَأ  َو 

6/24 .امن مرن  ناشیارب  ار  میوخ  و 

نیدلاو يارب  دنزرف ، قالخا  نتشاد  ملاس 

ْمُهَقاَلْخَأ ْمُهَناَیْدَأ َو  ْمُهَناَْدبَأ َو  ِیل  َّحِصَأ  َو 

.رادب 2/25 ملاس  نم  يارب  ار  ناشقالخا  نید و  ندب و  و 

یهلا کین  قالخا  ناگیاسمه و 

...َِکبَدَأ ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 
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2/26 .هد قیفوت  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 

ناگدنب هب  ناراکوکین ، قالخا  ندیشخب 

ِراَْربَْألا ِِلئاَمَش  َنْسُح  اََنل  ْبَه  َو 

.شخبب ام  هب  ار  ناراکوکین  ياهوخ  ییابیز  و 

9/42

ناگدنب زا  تسپ ، قالخا  ندنادرگ  رود 

ِقاَلْخَْألا َِیناَدَم  َهَمُومْذَْملا َو  َِبئاَرَّضلا  ِِهب  اَْنبِّنَج  َو 

12/42 .نک رود  تسپ ، قالخا  هدیهوکن و  ياه  يوخ  زا  ار  ام  نآرق ،)  ) نآ اب  و 

نارگید هب  دوخ ، ياه  تلصخ  نداد  تبسن  و  دوسح ،

ِهِیف ْلََزت  َْمل  ًالاَلِخ  ِینَدَّلَق  ...ْدَق  ٍدِساَح  ْنِم  ْمَک  َو 

9/49 .داد تبسن  نم  هب  دوب ، وا  دوخ  رد  هشیمه  هک  ار  ییاه  یگژیو  هک  يدوسح  رایسب  هچ  و 

نداد ماجنا  ادا 

یهلا ساپس  يادا  زا  رشب ، یناوتان 

89 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ ُهَرْکُش يِّدَءُون  یَتَم  ْمَأ  ُهَدْمَح ؟ ُقیُِطن  َْفیَکَف 

؟19/1 میرازگ شرکش  میناوت  نامز  هچ  ای  میروآ  اج  هب  ار  وا  ساپس  هنوگچ  سپ 

تساک مک و  یب  هدنب ، ّقح  يادا 

َكِْدنِع ْنِم  ُهَّقَح  ِِهفْوَأ  ...ٌكَرَد  یِّنِم  ُهَکَرْدَأ  َكِدِیبَع  ْنِم  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

4/39 .زادرپب تدوخ  دزن  زا  یمامت  هب  ار  وا  ّقح  هدیسر ، وا  هب  نم  زا  ییاوران  هک  تناگدنب  زا  يا  هدنب  ره  ادنوادخ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  قبط  رب  زامن ، يادا 

...ِِهلآ ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  َُکلوُسَر  َكُْدبَع َو  ُهَّنَس  اَم  یَلَع  اَِهتاَقْوَأ  ِیف  اََهل  َنیِّدَءوُْملا  ...ََهلِْزنَم  اَهِیف  اَْنلِْزنَأ  َو 

رب تیاهدورد  هک   ] وت لوسر  هدنب و  هک  یتّنـس  نامه )  ) هب دوخ -  تاقوا  رد  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  نوچمه  زامن ، هرابرد  ار  ام  و 
9/44 .دنا هدروآ  اج  هب  داد -  رارق  داب [ شنادناخ  وا و 

ناضمر هام  ّقح  يادا 

ُّیِضْقَْملا ُّقَْحلا  ...َُهل  اَنَمَِزل  ...ْنَم  َعاَدِو  ُهوُعِّدَُوم  ُنْحَنَف 

23/45 .مییامن ادا  ّقح  وا ، يارب  تسا  مزال  ام  رب  هک  یسک  زا  عادو  مییوگ ، یم  عادو  ار  نآ  سپ 

ناضمر هام  رد  تادابع ،) زا   ) یکدنا يادا 

ٍرِیثَک ْنِم  اًلِیلَق  ِهِیف  اَْنیَّدَأ 

44/45 .میداد ماجنا  ار  رایسب  زا  یکدنا  نآ  رد 

رازبا تادا 

بدا

نادنزرف هب  نیدلاو ، نتخومآ  بدا 

ْمِِهبیِدَْأت ْمِِهتَِیبَْرت َو  یَلَع  یِّنِعَأ  َو 

.امن 5/25 يرای  ناشیا  نتخومآ  بدا  تیبرت و  رب  ارم  و 
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تفایرد كاردا 

هزاجا نذا 

دنوادخ روتسد  نذا و  رظتنم  لیفارسا ،

َنْذِْإلا َْکنِم  ُرِظَْتنَی  يِذَّلا  ُصِخاَّشلا  ِروُّصلا ، ُبِحاَص  ُلِیفاَرْسِإ 

2/3 .تسوت هزاجا  رظتنم  هدوشگ ، مشچ  هک  نامه  روص ، بحاص  لیفارسا ،

ادخ نذا  هب  شیور ، شراب و 

ٍتاَبَن ِیف  ْمِهِضْرَِأل  َال  َو  ٍرْطَق ، ِیف  ْمِِهئاَمَِسل  ْنَذَْأت  َال 

6/27 .هدن نذا  ندییور ، رد  ار  ناشنیمز  ندیراب و  رد  ار  ناشنامسآ 

یهلا نذا  هب  ردق ، بش  رد  ناگتشرف  ندمآ  دورف 

ٍْرمَأ ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئاَلَْملا َو  ُلَّزَنَت 
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5/44 .دنیآ یم  دورف  يراک  ره  يارب  ناشراگدرورپ ، نامرف  هب  حور  ناگتشرف و  نآ  رد 

رازآ ّتیذا 

لیم زین  دصق و  هتساوخ ، هدارا 

دنوادخ هدارا  هب  دوجو ،

اًعاَِرتْخا ِِهتَّیِشَم  یَلَع  ْمُهَعَرَتْخا  َو 

3/1 .دروآ دوجو  هب  چیه ، زا  دوخ  تساوخ  هب  ار  ناگدیرفآ )  ) ناشیا و 

ادخ هدارا  هار  رد  تاقولخم ،

ِِهتَداَرِإ َقیِرَط  ْمِِهب  َکَلَس 

.تخاس ناور  تساوخ  یم  هک  یهار  رد  ار  اهنآ 

4/1

ندومن ترجه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدارا 

َِکنیِد ِزاَزْعِِإل  ُْهنِم  ًهَداَرِإ 

.دهد تّزع  ار  وت  نید  هک  هتساوخ  نیا  اب 

16/2

ادخ هدارا  تحت  ناگدنب ، ندمآ  درگ 

َُکتَّیِشَم اَنُّمُضَت  َو 

10/6 .دنک یم  عمج  ار  ام  هک  تسوت  هدارا  و 

دنوادخ هدارا  هب  ایشا ، نتفرگ  راک  هب 

ُءاَیْشَْألا َِکتَداَرِإ  یَلَع  ْتَضَم  َو 

.دنا هتفای  ققحت  وت  هدارا  قفو  رب  ءایشا  و 
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2/7

دنوادخ هدارا  هب  ایشا ، يرادرب  نامرف 

ٌهَرِمَتْءُوم َِکلْوَق  َنوُد  َِکتَّیِشَِمب  َیِهَف 

3/7 .دنرادربنامرف تنخس  نودب  وت  تساوخ  هب  ایشا  نآ  سپ 

ناگدنب رفیک  ای  وفع  رب  ادخ ، هدارا 

َِکلْدَِعبَف اَْنبِّذَُعت  ْأَشَت  ْنِإ  َو  َِکلْضَِفبَف ، اَّنَع  ُفْعَت  ْأَشَت  ْنِإ  َّمُهَّللا 

1/10 .تسوت تلادع  زا  ینک ، باذع  ار  ام  یهاوخب  رگا  تسوت و  ناسحا  زا  ییاشخبب ، ار  ام  یهاوخ  رگا  ادنوادخ 

یهلا هدارا  هب  اهزیچ  نیرت  هیبش 

َِکب َثاَغَتْسا  ِنَم  ُثْوَغ  َو  َکَمَحْرَتْسا ، ِنَم  ُهَمْحَر  ...َِکتَّیِشَِمب  ِءاَیْشَْألا  ُهَبْشَأ  َو 

یکمک وـت  زا  هک  تـسا  یـسک  هـب  کـمک  هتـساوخ و  تـمحر  وـت  زا  هـکنآ  رب  تـسا  شـشخب  تا ، هدارا  هـب  اـهزیچ  نـیرت  هیبـش  و 
5/10 .هدیبلط

وا هدارا  ساسا  رب  ادخ ، لعف 

ُدیُِرت اَم  ُمُکَْحت  َو  ُءاَشَت ، اَم  ُلَعْفَت  َکَّنِإ 

34/16 .ینک یم  مکح  ییامن  هدارا  هچنآ  یهد و  یم  ماجنا  یهاوخ  یم  هچنآ  وت  هک  یتسردب 
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ُدیُِرت اَِمل  ُلاَّعَْفلا  ...َکَّنِإ 

18/27 .یشاب یم  یهاوخب  هچ  ره  هدنهد  ماجنا  وت  هک  یتسرد  هب 

ُدیُِرت اَم  ُلَعْفَت 

33/32 ، 6/33 .یهد ماجنا  یهاوخب  هچنآ 

َتْدَرَأ ْنَمِیف  َتْدَرَأ  اَِمب  یِضْقَت 

5/36 .ینار یم  نامرف  یتساوخ ، سک  ره  رب  یتساوخ ، هچنآ  هب 

ُدیُِرت اَِمل  ٌلاَّعَف  َکَّنِإ 

19/44 .يروآ یم  اج  هب  یهاوخب ، هک  ار  هچنآ  ره  وت  هک  یتسرد  هب 

یهلا هدارا  هب  هدنب ، ياه  یکین  یخرب  نتساک 

َكاَْقلَأ َمْوَی  ...ِیتاَنَسَح  ْنِم  ِِهب  ِینَّصاَُقت  ْنَأ  ُدیُِرت  ُْهنِم  ٌءْیَش  َّیَلَع  یَْقبَی  َال  یَّتَح  ...َكَْدنِع  اَم  ِرِیثَک  َِکتَّیِطَع َو  ِلیِزَج  ْنِم  یِّنَع  ِهِّدَأَف 

نآ ببـس  هب  یهاوخب  هک  دَنامن  نم  رب  نآ  زا  يزیچ  ات  .نک  ادا  نم  بناج  زا  تسوت ، دزن  هک  یناوارف  گرزب و  ياطع  زا  ار  نآ  سپ 
7/22 .منک یم  رادید  ار  وت  هک  يزور  رد  یهاکب ، میاه  یکین  زا 

داهج هدننکدصق  هدارا  ربارب  رد  یعنام 

...َنیِِدباَْعلا ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ٌِعناَم  ِِهتَداَرِإ  َنوُد  َُهل  َضَرَع  ْوَأ  ...ٌفْعَض  ِِهب  َدَعَقَف  ...اًوْزَغ  يَوَنَف  ...ِماَلْسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

رد یعنام  ای  تشادزاب ، ار  وا  یناوتان  اّما  درک ، گنج  دـصق  ور  نیا  زا  تخاس ، نارگن  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
.سیونب ناگدننک  تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  دش ؛ داجیا  شا  هدارا  هار 

17/27

یهلا هدارا  فلاخم  روما  زا  ندومن  هبوت 

َکَتَداَرِإ ََفلاَخ  اَم  ِّلُک  ْنِم  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ 

22/31 .منک یم  هبوت  تهاگرد  هب  وت ، هتساوخ  فلاخم  هچ  ره  زا  نم  انامه 

دنوادخ هدارا  هب  ناسنا ، شنیرفآ 
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َْتئِش اَمَک  َرَخآ  اًْقلَخ  ِینَتْأَْشنَأ 

.يداد رگید  یشنیرفآ  یتساوخ ، هکنانچنآ  ارم 

23/32

ادخ هدارا  يوس  هب  هام ، باتش 

ٌعیِرَس ِِهتَداَرِإ  َیلِإ  َو  ٌعیِطُم ، َُهل  َْتنَأ  َِکلَذ  ِّلُک  ِیف  ...ِلُوفُْألا  ِعُولُّطلا َو  َو  ِناَصْقُّنلا ، ِهَداَیِّزلِاب َو  َکَنَهَْتما  َو 

، شا هتـساوخ  يوس  هب  یتسه و  وا  عیطم  وت  تالاح ، نآ  همه  رد  .تفرگ و  تمدخ  هب  بورغ ، عولط و  یتساک و  ینوزف و  اب  ار  وت  و 
2/43 .يا هدنباتش 

دهاوخب ادخ  هک  ره  رب  ردق ، بش  رد  ناگتشرف  لوزن 

ِهِداَبِع ْنِم  ُءاَشَی  ْنَم  یَلَع  ...ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئاَلَْملا َو  ُلَّزَنَت 
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5/44 .دنیآ یم  دورف  يراک  ره  يارب  دهاوخب ، هک  شناگدنب  زا  کی  ره  رب  ناشراگدرورپ  نامرف  هب  حور ، ناگتشرف و  نآ  رد 

ناگدنب ییاوسر  رب  دنوادخ ، هدارا  مدع 

ُهَتْحَضَف َْتئِش  َْول  ْنَم  یَلَع  ُُرتْسَت 

8/45 .يدومن یم  شیاوسر  یتساوخ ، یم  رگا  هک  یسک  رب  یناشوپ  یم 

هدنب ندومن  مورحم  رب  یهلا ، هدارا  مدع 

ُهَتْعَنَم َْتئِش  َْول  ْنَم  یَلَع  ُدوَُجت 

8/45 .يدرک یم  شمورحم  یتساوخ ، یم  رگا  هک  یسک  رب  یشخب  یم 

ناگدنب ندرب  دوس  رب  ادخ ، هدارا 

ََکل ْمِِهتَرَجاَتُم  ِیف  ْمُهَْحبِر  ُدیُِرت 

.دنرب 12/45 دوس  وت ، اب  ناشندرک  تراجت  رد  یهاوخ  یم 

ندومن ربارب  نیدنچ  رب  ادخ ، هدارا 

ُءاَشَی ْنَِمل  ُفِعاَُضی  ُهَّللا 

.دنک 13/45 یم  ربارب  نیدنچ  دهاوخب ، هک  ره  يارب  ادخ 

وا نداتفین  یتخس  هب  ادخ و  هدارا 

ُدیُِرت اَِمب  ٍِقئاَض  ُْریَغ  َکَّنِإ 

تخس تیارب  یهاوخب ، هچنآ  وت  هک  یتسرد  هب 

25/46 .تسین راوشد  و 

هدرک هدارا  ادخ  هچنآ  ندوب  یمتح 

َتْدَرَأ اَم  اًم  _ ْتَح َناَکَف  َتْدَرَأ  يِذَّلا  َْتنَأ 

.دش یمتح  تا  هدارا  يدرک و  هدارا  هکنآ  ییوت 
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15/47

یهلا مزع  هدارا و 

ٌمْزَع َُکتَداَرِإ  ...َکَناَْحبُس 

.تسا یمتح  تا  هدارا  یهّزنم ! كاپ و 

29/47

یهلا ّتیشم  هدننادرگزاب  دوجو  مدع 

َِکتَّیِشَِمل َّداَر  َال  َکَناَْحبُس 

30/47 .تسین يا  هدننادرگزاب  وت  ّتیشم  يارب  یهّزنم ! كاپ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  ندنادرگ  كاپ  رب  ادخ ، هدارا 

َِکتَداَرِِإب اًریِهْطَت  ِسَنَّدلا  ِسْجِّرلا َو  َنِم  ْمُهَتْرَّهَط 

56/47 .يدومن كاپ  یگدولآ  يدیلپ و  زا  ار  نانآ  شیوخ ، تساوخ  هب 

یهلا هدارا  ریخ و  هار 

َتْدَرَأ اَم  یَلَع  اَهِیف  َهَّحاَشُْملا  ...َْکَیلِإ َو  ِتاَْریَْخلا  َکَلْسَم  ِیل  ْلِّهَس  َو 

ار اهنآ  رد  تباقر  دوخ و  يوس  هب  تاریخ  هار  و 
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.نادرگ ناسآ  نم  يارب  يا ، هتساوخ  وت  هک  هنوگنآ 

94/47

هدنب ياه  هتساوخ  ندش  هدروآرب 

ُدیِرُأ اَِمب  ُمِظَْتنَت  ًهَبِّیَط  ًهاَیَح  ِیِنیْحَأَف 

117/47 .ددرگ مهارف  مهاوخ  یم  هچنآ  هک  راد ، هدنز  هزیکاپ  یتایح  هب  ارم  سپ 

یموق يراتفرگ  ای  یهابت  رب  ادخ ، هدارا 

َِکب اًذاَِول  اَْهنِم  ِینِّجَنَف  اًءوُس  ْوَأ  ًهَْنِتف  ٍمْوَِقب  َتْدَرَأ  اَذِإ  َو 

120/47 .هد تاجن  ما ، هدرب  هانپ  وت  هب  هک  ارم  سپ  یتسرفورف ،)  ) يا يدب  ای  یباذع  یموق ، هب  یتساوخ  هاگره  و 

شتساوخ هدارا و  رد  ادخ ، ندوبن  مهّتم 

َِکتَداَرِِإل َال  َکِْقلَخ َو  یَلَع  ٍمَهَّتُم  ُْریَغ  ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اَِمل  ...

9/48 .یتسین مهّتم  تا  هدارا  تندیرفآ و  رد  يرتاناد و  نآ  هب  وت  هکنیا  يارب  ...

یهلا هدارا  یعطق و  ریبدت 

َْتئِش یَّنَأ  َْتئِش َو  َْفیَک  َكِرِیبْدَت  ْنِم  ُمُوتْح  _ َْملا ُزَواَُجی  َال 

9/48 .تشذگرد ناوت  یمن  یهاوخب  هک  نامز  ره  هنوگ و  ره  هب  وت ، یعطق  ریبدت  زا 

ادخ تساوخ  هب  دنسپان ، روما  هب  نتشگنرب 

َِکلَذ َْتئِش  ْنِإ  یِّنِم  ُهَتْهِرَک  ٍءْیَِشل  َدوُعَأ  َْنل  یِّنِإَف 

.مدرگ یمنرب  يا ، هدیدنسپن  نم  زا  ار  نآ  هک  يزیچ  هب  زگره  نم  یهاوخب ، وت  رگا  هک  یتسرد  هب  سپ 

27/48

ندومن هدارا  ار  ادخ 

َُکتْدَرَأ َنیِح  اًِضبَْقنُم  ...َُکتْدَجَو  اَم  یَِهلِإ 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 175 

http://www.ghaemiyeh.com


5/51 .مدیدن هدیشک  مهرد  ار  وت  مدومن ، وت  دصق  هک  یماگنه  نم ، يادخ 

ادخ زا  یتجاح ، ره  ِتساوخ 

یِِجئاَوَح ْنِم  ُْتئِش  اَمَّلُک  َُکلَأْسَأ  َو 

11/51 .منک یم  تساوخرد  وت  زا  مهاوخ ، یم  هک  یتجاح  ره  و 

رکشل شترا 

باکترا

هدنب زا  زور ، ندش  ادج  دب  هانگ و  باکترا 

ٍهَرِیبَک ْوَأ  ٍهَریِغَص  ِفاَِرْتقا  ِوَأ  ٍهَریِرَج ، ِباَِکتْرِاب  ِِهتَقَراَفُم  ِءوُس  ْنِم  اَنْمِصْعا  َو 

13/6 .نک نامظفح  هریبک ، ای  هریغص  هانگ  ندش  بکترم  ای  یهانگ  ماجنا  رثا  رب  زور ،)  ) نآ زا  ییادج  ِيدب  زا  و 

گرزب ناهانگ  باکترا  هب  فارتعا 

؟ ُْتبَکَتْرا اَم  ِحِیبَِقب  ََکل  ِیفاَِرتْعا  َْکنِم  ِینیِْجُنی  ْلَه 
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؟6/12 دیامن یم  اهر  ارم  ما ، هدش  بکترم  هک ) یهانگ   ) هچنآ یتشز  هب  وت  هاگرد  رد  مفارتعا  ایآ 

ُُهْتمَرَتْجا اَیاَطَْخلا  َنِم  ٍلِیلَج  َو  ُُهْتلَّمََحت ، ِبُونُّذلا  َنِم  ٍمیِظَِعب  اًفِرَتْعُم  ...َْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه  َو 

هدش نآ  بکترم  هک  ییاهاطخ  ِیگرتس  هب  ما و  هتفر  نآ  راب  ریز  هک  یناهانگ  یگرزب  هب  هدننک  فارتعا  وت ، هاگـشیپ  رد  منم  کنیا  و 
69/47 .ما

ندش یهلا  یهاون  بکترم 

ُْتبِکَرَف ِینَْتیَهَن  ...َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

16/32 .مدش بکترم  سپ  يدومن ، یهن  ارم  وت  انامه  ادنوادخ 

دنوادخ یشوپ  هدرپ  و  اطخ ، هانگ و  باکترا 

اَُهتْحَرَتْجا ٍبُونُذ  ِِرئاَبَک  َو  اَُهتْکَهَْتنا ، ٍتاَمُرُح  َیلِإ  َكِدوُدُح  ِتاَماَقَم  ْنَع  ُْتیَّدَعَت  َو 

.ما هداد  ماجنا  یگرزب  ناهانگ  ما و  هدیرد  ار  اه  مارح  هدرپ  هدرک ، زواجت  وت  دودح  نتشاد  اپ  هب  زا  و 

18/32

ِهَئیِطَْخلا ِفاَِرْتقا  ...ْنَع  اًرِجاَز  َو  اََنل ، اًظِعاَو  ...ِهَرْوَْعلا  َنِم  َتْرَتَس  اَم  ْلَعْجاَف 

3/34 .هد رارق  يراکاطخ  زا  هدنرادزاب  هدنهددنپ و  ام  يارب  يدناشوپ ، هک  اه  بیع  نآ  سپ 

ادخ بناج  زا  نآ ، ندومنن  اوسر  تشز و  راک  باکترا 

ُهْحَضْفَت ْمَلَف  َهَشِحاَْفلا  َبَکَتْرا  َو  ُهْرَهْشَت ، ْمَلَف  َهَِبئاَْعلا  َفَرَْتقا  ِدَق  اَنُّلُکَف 

اوسر ار  وا  سپ  دروآ ، اج  هب  تشز  رادرک  يدرکن و  يراکدـب ) رد   ) روهـشم ار  وا  داد ، ماجنا  دنـسپان  راـک  اـم  زا  مادـک  ره  هک  ارچ 
1/34 .يدومنن

نآ زا  ادخ  یهاگآ  اطخ و  باکترا 

اَْهیَلَع َِعلَّطُْملا  َْتنُک  اَهاَْنبَکَتْرا  ٍهَئیِطَخ  ...ْمَک 

2/34 .يدوب علّطم  نآ  رب  وت  و ) ، ) میدش بکترم  هک  ییاطخ  رایسب  هچ 

یهاون ِبکترم  رفیک  رد  یهلا ، باتش  مدع 
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َِکتَمِقَِنب ُْهلِجاَُعت  ْمَلَف  َکَیْهَن  ُِعقاَوُْملا  َكَْرمَأ َو  یِصاَْعلا  اَّمَأَف 

.يدرکن باتش  شرفیک  هب  سپ  دروآ ، اج  هب  ار  وت  یهن  دنک و  یچیپرس  ار  وت  رما  هکنآ  اّما  و 

14/37

هدنب دروم  رد  يدرف ، ندش  اطخ  بکترم 

َِّیف َبَکَتْرا  اَم  یَلَع  ُهْفِقَت  َال  ...ِْهیَلَع  َتْرَظَح  اَم  یِّنِم  َلاَن  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

هرابرد هچنآ  رطاخ  هب  ار  وا  يدوب ، هتسنادن  زیاج  وا  رب  هک  تفرگ ) يزیچ  نم  زا  و   ) دناسر یبیـسآ  نم  هب  هک  يا  هدنب  ره  ادنوادخ و 
2/39 .نکن شنزرس  داد ، ماجنا  نم 

هانگ بکترم  زا  ادخ ، نتفرگن  ناوات 
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ُتْحَرَتْجا اَِمب  ِینَّصاَُقت  َال  َو 

.نکن صاقت  مداد ، ماجنا  هچنآ  رطاخ  هب  ارم  و 

2/41

ادخ یشوپ  هدرپ  ناضمر و  هام  رد  هانگ  باکترا 

اَّنَع ُفْعا  َو  َكِْرتِِسب ، اَنُْرتْسا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...ٍْبنَذ  ْنِم  ِهِیف  اَنْعَقاَو  ْوَأ  ٍْمثِإ ، ْوَأ  ٍمََمل  ْنِم  اَذَه  اَنِرْهَـش  ِیف  ِِهب  اَنْمَْملَأ  اَم  َّمُهَّللا َو 
َكِْوفَِعب

دّـمحم و رب  سپ  میداد ؛ ماجنا  نآ  رد  هک  یهانگ  اـی  میدـش  کـیدزن  نآ  هب  هاـم  نیا  رد  هک  یگرزب  اـی  کـچوک  هاـنگ  ادـنوادخ و 
.رذگرد ام  زا  دوخ  وفع  هب  ناشوپب و  دوخ  هدرپ  هب  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ 

47/45

یهاون باکترا  مدع  هزیکاپ و  یگدنز 

ُْهنَع َْتیَهَن  اَم  ُبِکَتْرَأ  َال  ...ُْثیَح  ْنِم  ...ًهَبِّیَط  ًهاَیَح  ِیِنیْحَأَف 

.موشن بکترم  يا ، هدومن  یهن  ار  هچنآ  هک  یتروص  رد  .راد  هدنز  هزیکاپ  یتایح  هب  ارم  سپ 

117/47

ادخ هدنروآ  مشخ  هب  باکترا 

َکِطِخاَسَم ِباَِکتْرا  ِنَع  َِکلَذ  ِینَرَجَح  َال  َو 

13/49 .دومنن يریگولج  دَروآ ، یم  مشخ  هب  ار  وت  هچنآ  باکترا  زا  ارم  نآ  و 

: هانگ باکترا  زا  هدنب ، هدنرادزاب  لماوع 

نآرق .أ 

اًرِجاَز ِماَثْآلا  ِفاَِرْتقا  ِنَع  اَنِحِراَوَِجل  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

10/42 .هد رارق  ناهانگ ، ماجنا  زا  ام  ياه  مادنا  يارب  عنام  ار  نآرق  و 

تمصع هکلم  .ب 
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َکِمِراَحَم ِبوُکُر  ْنَع  ِینُعَطْقَت  ...ًهَمْصِع  ِیل  ْبَه  َو 

111/47 .دراد مزاب  تمارح  نداد  ماجنا  زا  هک  شخب  یتمصع  نم  هب  و 

ثاریم ثرا 

ناشیوخ ماحرا 

نازرا

اه تمیق  هدننک  نازرا  بآ ،

ِراَْصمَْألا ِعیِمَج  ِیف  َراَعْسَْألا  ِِهب  ُصِخُْرت  ...اًیْقَس  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

.امن باریس  ینک ، نازرا  گرزب -  ياهرهش  همه  رد  ار -  اه  تمیق  نآ  اب  هک  یناراب  اب  ار  ام  ادنوادخ 

5/19

ناکرا

زامن ناکرا  زا  تظفاحم 
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اَِهناَکْرَِأل َنیِِظفاَْحلا  ...ََهلِْزنَم  اَهِیف  اَْنلِْزنَأ  َو 

9/44 .دنا هدومن  تظفاحم  ار  شناکرا  هک  هد  رارق  یناسک  نوچمه  زامن ، هرابرد  ار  ام  و 

ناغمرا

یهلا ناغمرا  يرامیب ،

اَِهب ِینَتْفَْحتَأ  ِیتَّلا  ِمَعِّنلا  َو  اَِهب ، ِینَتْصَّحَم  ِیتَّلا  ِهَّلِْعلا  ُْتقَو  ْمَأ  ...ِهَّحِّصلا  ُْتقَو  َأ  ََکل ...؟ ِرْکُّشلِاب  ُّقَحَأ  ِْنَیلاَْحلا  ُّيَأ  یَِهلِإ ، اَی  يِرْدَأ ، اَمَف 

يرامیب تقو  ای  یتسردنت  تقو  ایآ  تسا ؟ رتراوازس  وت  يارب  يرازگ  ساپـس  هب  لاح ، ود  نیا  زا  کی  مادک  مناد  یمن  نم  يادخ  يا 
؟ يدومن هیده  نم  هب  ار  ییاه  تمعن  يداد و  تاجن  نآ  اب  ارم  هک 

4-2/15

گرزب يادخ  هب  کچوک  ناغمرا 

ِِهب ُفَْحُتی  اَم  َریِغَص  ِیبَتْجَی  ْنَم  اَی 

6/46 .دنیزگ یمرب  دوش ، یم  هداد  وا  هب  هک  ار  يدرخ  هفحت  هک  یسک  يا 

دنوادخ زا  یناغمرا  تساوخرد 

َِکتاَفَُحت ْنِم  ٍهَفُْحِتب  ِینْفِْحتَأ 

.هد ناغمرا  نم  هب  ار  تیاه  هفحت  زا  يا  هفحت 

125/47

تراسا

نانمشد ناکرشم و  ندومن  ریسا 

اًرْسَأ َکِضْرَأ َو  ِیف  اًْلتَق  ِباَرُّتلا  ِعَطَْقنُم  َیلِإ  ْمُهوُفِشْکَی  یَّتَح  َنِیفِدُْرم  َكِْدنِع  ْنِم  ٍهَِکئاَلَِمب  ْمُهْدِْدمَأ 

هب ار  ناکرشم )  ) اهنآ نتفرگ ، ریـسا  نتـشک و  اب  ات  .امرف  يرای  دنیآ ، یپرد  یپ  هک  یناگتـشرف  اب  دوخ  بناج  زا  ار  ناناملـسم )  ) نانآ
8/27 .دننارب تنیمز  رد  كاخ  ياهتنا 

ِداَِلْبلا ِراَْطقَأ  ِیف  َكَءاَدْعَأ  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 
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9/27 .دنشاب هک  يرهش  ره  رد  نک ، راچد  تشونرس  نیدب  ار  تنانمشد  همه  ادنوادخ و 

...ُرْسَْألا ُمِِهب  َدَهْجَی  ْنَأ  ...َدْعَبَف  ِهَداَهَّشلِاب  َُهل  َْتیَضَق  َو  ِهَداَعَّسلِاب ، َُهل  َتْمَتَخ  ْنِإَف 

، يریـسا اـب  هک  دـشاب  نآ  زا  دـعب  يدز ، مقر  شیارب  ار  تداهـش  يداد و  ناـیاپ  یتـخب  شوخ  هب  وا  يارب  ار ) شا  یگدـنز   ) رگا سپ 
15/27 .تسا هدنکفا  یتخس  هب  ار  نمشد )  ) ناشیا

دوخ یتخس  جنر و  ریسا  هدنب ،

ِیتَِّیلَِبب ُریِسَْألا  اَنَأَف 

.متسه دوخ  يالب  ریسا  نم  ور  نیا  زا  ...

1/53

رازبا بابسا 
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تباجا تباجتسا 

بحتسم بابحتسا 

یگتسیاش قاقحتسا 

ناوختسا

رایسب عوکر  اب  تشپ ، ناوختسا  ندش  هدنک  اج  زا 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...ِیْبلُص  َِعلَْخنَی  یَّتَح  ََکل  ُْتعَکَر  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

میاه يدب  زا  يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  دوش ، هدنَک  متشپ  ناوختسا  ات  منک  عوکر  وت  يارب  رگا  نم  يادخ  يا 
.متسین

30/16

نمشد نادرم  بلص  ياه  ناوختسا  ندنادرگ  کشخ 

ْمِِهلاَجِر َباَلْصَأ  ْسِّبَی 

.امن کشخ  ار  ناشنادرم  رمک ) هریت   ) بلص

6/27

بلص ياه  ناوختسا  ندوب  گنت  مهرد و 

ٍهَقِّیَض ٍمِحَر  َیلِإ  ِِکلاَسَْملا  ِجِرَح  ِماَظِْعلا ، ِِقیاَضَتُم  ٍْبلُص  ْنِم  اًنیِهَم  ًءاَم  ِینَتْرَدَح  َْتنَأ  َّمُهَّللا َو 

هدینت و مهرد  ياه  ناوختسا  اب  یبلص  زا  مدوب ،)  ) تسپ یبآ  هک ) ماگنه  نآ   ) ارم وت  ادنوادخ و 

.يدومن ریزارس  گنت ، یمحر  يوس  هب  گنت ، ياه  هار 

23/32

خزود شتآ  اب  اه ، ناوختسا  ندیسوپ 

اًم _ یِمَر َماَظِْعلا  ُرَذَت  ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
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30و29/32 .دناسوپ یم  ار  اه  ناوختسا  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

هنیس يالاب  ياه  ناوختسا  هب  اه ، ناج  ندیسر 

َِیقاَرَّتلا ُسوُفُّنلا  ِتَغََلب  اَذِإ  ِجِراَشَْحلا  َفُداََرت  ...اَنِسُْفنَأ  یَلَع  ِتْوَْملا  َْدنِع  ِنآْرُْقلِاب  ْنِّوَه  َو 

هاگولگ هب  اه  ناج  هک  نامز  نآ  نادرگ ، ناسآ  ام  رب  ار  ندـنک  ناج  نامز  یپرد  یپ  ياه  هسانرخ  گرم ، ماـگنه  نآرق  هلیـسو  هب  و 
13/42 .دسر یم 

خزود شتآ  لّمحت )  ) زا یناوتان  هدنب و  ناوختسا  فعض 

، َهَعُولَْهلا َهَّمِّرلا  ِهِذَه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِمب  َو  َِکئاَمْسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملِاب َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأَف 
؟ َكِراَن َّرَح  ُعیِطَتْسَت  َْفیَکَف  َکِسْمَش ، َّرَح  ُعیِطَتْسَت  َال  ِیتَّلا 

بات و یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادـنوادخ ، سپ 
یمرگ ییاناوت  هک  ییامن ، محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا 
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؟5/50 دراد ییاناوت  ار  تشتآ  يامرگ  هنوگچ  سپ  درادن ، ار  تباتفآ 

ییاناوت تعاطتسا 

يرای تناعتسا 

یتفگش باجعتسا 

يرترب العتسا 

ینادابآ رامعتسا 

نتشامگ لامعتسا 

یسردایرف هثاغتسا 

يزاین یب  انغتسا 

هبوت زین  شزرمآ و  رافغتسا 

يراوتسا تماقتسا 

ّربکت رابکتسا 

ادخ يربنامرف  رد  ندیزرو  رابکتسا 

ِهَعاَّطلا ِراَبِْکتْسا  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

2و1/8 .یگدنب تعاط و  ندرمش  گرزب  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

ادخ دزن  وا  ّتیبوبحم  هدنب و  ندیزرون  رابکتسا 

َّبَحَأ ...َّنَِأب  ٍِملاَع  ...ََهبَْوت  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ 

َْکیَلَع َراَبِْکتْسِالا  َكََرت  ْنَم  َْکَیلِإ  َكِداَبِع 

تسا یـسک  وت  دزن  تناگدنب  نیرت  بوبحم  دناد  یم  هک  یـسک  تشگزاب  مدرگ ، یمزاب  وت  يوس  هب  ما ) هداتـسیا  هک   ) ناکم نیا  رد 
13و12/12 .دنکن یشکندرگ  وت  رب  هک 
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رابکتسا زا  نتسج  يرازیب 

َِربْکَتْسَأ ْنَأ  ْنِم  َْکَیلِإ  ُأَْربَأ  اَنَأ  َو 

.مرازیب تخس  وت  رب  یشکندرگ  زا  نم  و 

14/12

تدابع كرت  ندش  هدیمان  رابکتسا 

اًراَبِْکتْسا ُهَکَْرت  َو  ًهَداَبِع ، َكَءاَعُد  َْتیَّمَسَف 

.يدیمان 15/45 رابکتسا  ار  نآ  كرت  تدابع و  ار  ندرک  اعد  سپ 

ناربکتسم نتشگ  خزود  دراو 

َنیِرِخاَد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَداَبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

.دش دنهاوخ  مّنهج  لخاد  يراوخ  اب  يدوز  هب  دنزرو ، یم  ربک  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  انامه 

15/45

رابکتسا تیصعم و 

َْکیَلَع اًراَبِْکتْسا  َال  ...َِکیْهَن  َیلِإ  َكَْرمَأ  ََفلاَخَف  َِکتَیِصْعَم ، ْنَع  ُهَْتیَهَن 

تنامرف اب  سپ  يدرک ، یهن  ینامرفان  زا  ار  وا 

99 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 186 

http://www.ghaemiyeh.com


68/47 .وت رب  ندرک  یشکندرگ  يور  زا  هن  .تفاتش  تیهن  هب  هدومن ، تفلاخم 

ندینش عامتسا 

نآرق ياون  عامتسا 

ِتْسا ِهِعامَ َیلِإ  ِقیِدْصَّتلا  ِمَهَِفب  َتَْصنَأ  ْنَِمل  ًءاَفِش  ...ُهَْتلَعَج  َو 

.يداد رارق  دومن ، شعامتسا  داد و  ارف  شوگ  نآ  هب  قیدصت  مهف و  اب  هک  یسک  يارب  ییافش  ار  نآ  و 

3/42

یگشیمه رارمتسا 

يرای راصنتسا 

يراوتسا

ادخ باتک  يراوتسا 

...ِِهباَتِک ِمَکُْحم  ِیف  َفَصَو  اَمَک  اُوناَکَف 

9/1 .تسا هدرک  فصو  دوخ  مکحم  باتک  رد  دنوادخ )  ) هک دندوب  نانچ  سپ 

َكِداَبِع ْنَع  ََهبْوَّتلا  ُلَبْقَت  َکَّنِإ  َِکباَتِک  ِمَکُْحم  ِیف  یَِهلِإ  اَی  َْتُلق  ْدَق  َو 

.يریذپ یم  ار  تناگدنب  هبوت  انامه  يا  هدومرف  تراوتسا  باتک  رد  نم ، يادخ  يا  و 

15/31

هدنب رد  اهرادرک ، مادنا  ندنادرگ  راوتسا 

ِلاَمْعَْألا َحِراَوَج  اَنِیف  َتَْبثَأ  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

20/1 .تخاس تباث  ام  رد  ار  اهرادرک  راک و )  ) ياضعا هک  ار  يادخ  ساپس  و 

وا يربمایپ  ندومن  راوتسا  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا 

ِتِیْبثَت ِیف  َءاَْنبَْألا  َءَابْآلا َو  اُوَلتاَـق  ...ِهِرْـصَن َو  ِیف  َنَسَْحلا  َءاَـلَْبلا  اُوَْلبَأ  َنیِذَّلا  ََهباَـحَّصلا َو  اُونَـسْحَأ  َنیِذَّلا  ًهَّصاَـخ  ٍدَّمَُحم  ُباَحْـصَأ  َّمُهَّللا َو 
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ِِهتَُّوُبن

رد و  دـندمآرب ، بوخ  شیامزآ  زا  وا  يرای  رد  هک  ناـنآ  دـندوب و  وکین  یناـهارمه  هک  ناـنآ  دّـمحم ، ناراـی  صوصخب  ادـنوادخ و 
4و3/4 ...دندیگنج ناشنادنزرف  ناردپ و  اب  وا  تّوبن  نتخاس  رادیاپ 

یهلا ماکحا  هب  دارفا ، نیرترادیاپ 

َکِِعئاَرش ْنِم  َتْعَرَش  اَِمب  ْمُهَمَْوقَأ  ...ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 

20/6 .هد رارق  يا  هدومن  ردقم  هک  ینیئآ  هب  اهنآ  نیرترادیاپ  زا  ار  ام  و 

تسار هار  رد  تماقتسا ، يرادیاپ و 

َكِدیِدْسَِتب اَنْدِّدَس  َو  َکِقِیفْوَِتب ، اَنْدِّیَأَف 

6/9 .نادرگ مدق  تباث  دوخ  تسار  هار  هب  هد و  ییاناوت  دوخ  قیفوت  هب  ار  ام  سپ 

ِینَدَّدَس ْنَم  ِهَعاَِطل  ِینْقِّفَو 

مراوتسا تسار  هار  هب  هکنآ  زا  تعاطا  هب  ارم 
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8/20 .هد قیفوت  ْدنادرگ ،

َكِدیِدْسَت َکِقِیفْوَِتب َو  ِینْدِّیَأ 

113/47 .هد ورین  تسار ، هار  هب  تا  ییامنهار  قیفوت و  هب  ارم 

شزغل زا  نتشگرب  تسار و  هار  رد  يرادیاپ 

ِیتَْرثَع ْنَع  َكِدیِدْسَِتب  ُتْصَکَن  ُْتعَجَر َو  َو 

16/13 .متشادرب تسد  مشزغل  زا  هتشگرب و  ْتا  يراوتسا  اب  و 

هدننکش تسس و  ِيراوتسا 

َمَْربَأ اَم  ْضُْقنا  ...َّمُهَّللا 

.نکش 12/17 مهرد  دومن ، راوتسا  ناطیش )  ) هچنآ ادنوادخ 

نیقی ییاجرباپ 

ِینیِقَی َكَْدنِع  اَِمب  ْحِّحَص  ...َّمُهَّللا 

2/20 .نادرگ تسرد  تسوت  دزن  هچنآ  هب  ار  منیقی  ادنوادخ 

ناراکراوتسا هرمز  رد 

ِداَدَّسلا ِلْهَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َو 

18/20 .هد رارق  ناراکتسرد  زا  ارم  و 

هدنب يوزرآ  ییاجرباپ 

ِیلَمَأ َِکتَمْحَر  ِءاَجَر  ِیف  ْقِّقَح 

قّقحت مراد  تتمحر  هب  دیما  رد  هک  ار  ییوزرآ 

28/20 .شخب

نادنزرف هلیسو  هب  نیدلاو ، يوزاب  نتخاس  راوتسا 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


يِدُضَع ْمِِهب  ْدُدْشا  َّمُهَّللا 

4/25 .نادرگ مکحم  نانآ  هلیسو  هب  ارم  يوزاب  ادنوادخ 

نیدلاو هب ) کمک   ) يارب نادنزرف ، نداد  رارق  اجرباپ 

ِیل َنیِمیِقَتْسُم  ...ْمُْهلَعْجا  َو 

4/25 .هد رارق  میقتسم  نم  هار  هب  ار  نانآ  و 

ناناملسم ياهزرم  نتخاس  راوتسا 

َِکتَّزِِعب َنیِِملْسُْملا  َروُُغث  ْنِّصَح  ...َّمُهَّللا 

1/27 .امرف راوتسا  ار  ناناملسم  ياهزرم  دوخ ، تّزع  هب  ادنوادخ 

مالسا نارادزرم  هموح  ندنادرگ  مکحم 

ْمُهَتَمْوَح ْعَْنما  َو 

2/27 .نک ریذپانذوفن  ار  نانآ  هموح  و 

ناناملسم ياهرهش  ندومن  راوتسا 

ْمُهَراَیِد ِِهب  ْنِّصَح  َو  ِماَلْسِْإلا ، ِلْهَأ  َلاَِحم  َِکلَِذب  ِّوَق  َّمُهَّللا َو 

7/27 .زاس راوتسا  ار  ناشیاهرهش  شخب و  تّوق  ار  ناناملسم  ریبدت  نآ ، هلیسو  هب  ادنوادخ و 
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یهلا تعاط  دصق  رد  ییاجرباپ 

ِیتَِّین َِکتَعاَط  ِیف  ْتِّبَث  َّمُهَّللا َو 

.رادب 13/31 تباث  تیرادربنامرف ، رد  ارم  ّتین  ادنوادخ و 

راوتسا یتعافش 

ِیتَعاَفَش ْنِم  َكَْدنِع  ُدَکْوَأ  ٍهَعاَفَش  ْوَأ  ...ٍهَوْعَِدب  ُْهنِم  ِیَنلاَنَیَف 

27/31 .تسا رتزاسراک  وت  دزن  نم  تعافش  زا  هک  دنک  یتعافش  ای  دسر ، نم  هب  وا  زا  ییاعد  سپ 

نینج مادنا  نتشگ  اجرباپ  تباث و 

َحِراَوَْجلا َِّیف  َّتَْبثَأ  َو  ِهَروُّصلا ، ِماَمَت  َیلِإ  ِیب  َْتیَهَْتنا  یَّتَح  ٍلاَح  ْنَع  ًالاَح  ِیُنفِّرَُصت 

23/32 .يدرک اجرباپ  ار  اه  مادنا  نم  رد  يدناسر و  لماک  تروص  هب  ارم  هکنیا  ات  .يدنادرگ  یم  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  ارم 

نآرق تایآ  يراوتسا 

ِِهتاَیآ ِمَکْح  _ ُِمل ِمِیلْسَّتلا  ِداَِقتْعِاب  ََکل  ُنیِدَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف 

.دننک یم  يرادنید  نآ ، مکحم  تایآ  ربارب  رد  میلست  داقتعا و  اب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ 

4/42

نآرق مهف  زا  راوتسا  ياه  هوک  یناوتان 

یَلَع یِـساَوَّرلا  ُلاَبِْجلا  ِتَفُعَـض  ِیتَّلا  ِِهلاَْثمَأ  َرِجاَوَز  َو  ِِهِبئاَجَع ، َمْهَف  اَِنبُوُلق  َیلِإ  َلِصُوت  یَّتَح  ...اًِسنُوم  ِیلاَیَّللا  ِمَلُظ  ِیف  اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 
ِتْحا ِِهلامَ ِنَع  اَِهَتباَلَص 

اب راوتسا  ياه  هوک  هک  ار  شا  هدنرادزاب  ياه  لثَم  نآ و  ياه  یتفگـش  كرد  ات  .هد  رارق  بش  ياه  یکیرات  رد  ام  سنوم  ار  نآرق  و 
.یناسرب ام  ياه  لد  هب  دنناوتان ، نآ  لّمحت  زا  ناشیمکحم 

10/42

ناگدنب رهاظ  یگتسارآ  ییاجرباپ  لماع 

اَنِرِهاَظ َحاَلَص  ِنآْرُْقلِاب  ْمِدَأ 
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11/42 .زاس راکشآ  ار  ام  کین  ِرهاظ  نآرق  اب 

خزود لپ  زا  نتشذگ  ماگنه  ناگدنب ، ياه  ماگ  ندنادرگ  اج  رب  اپ 

اَنِماَْدقَأ ََللَز  اَْهیَلَع  ِزاَج  _ َْملا َمْوَی  َمَّنَهَج  ِرْسِج  ِباَرِطْضا  َْدنِع  ِِهب  ْتِّبَث 

15/42 .نادرگ اجرباپ  نآرق ،)  ) نآ هلیسو  هب  ار  ام  ياه  ماگ  شزغل  مینک ، یم  روبع  نآ  رب  هک  زور  نآ  رد  خزود ، لپ  ندیزرل  ماگنه 

صلاخ هبوت  رب  هدنب ، نتخاس  اجرباپ  تباث و 

اَْهیَلَع اَْنتِّبَث  ...اَّنِم َو  اَْهلَّبَقَتَف  ِباَِیتْرِالا ، ِّکَّشلا َو  َنِم  ْتَصَلَخ  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

ار نآ  سپ  .دشاب  كاپ  یلدود  دیدرت و  زا  هک  یصلاخ  هبوت  .مینک  یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  ام  ادنوادخ 
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52/45 .نادرگ تباث  نآ  رب  ار  ام  ریذپب و  ام  زا 

دنوادخ تنطلس  يرادیاپ 

ُلوُزَی َال  ٌِتباَث  َُکناَْطلُس  َو  ُضَحُْدت ، َال  ٌهَِمئاَق  َُکتَّجُح 

19/46 .تسا لاوز  یب  تباث و  وت  تنطلس  دوش و  یمن  لطاب  هک  تساجرباپ  وت  تّجح 

ادخ ّیلو  تشپ  ندنادرگ  راوتسا  مکحم و 

ُهَرْزَأ ْدُدْشا  َو 

61/47 .زاس مکحم  ار  شتشپ  و 

یهلا تّوق  هب  هدنب ، تشپ  نتخاس  راوتسا 

َِکتَّوُِقب يِرْزَأ  َتْدَدَش  َو 

.یتخاس دنمورین  ار  متشپ  تا  ییاناوت  هب  و 

6/49

هرخسم ازهتسا 

زار رارسا 

فارسا

فارسا رب  مادقا  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِفاَرْسِْإلا ِلُواَنَت  ْنِم  َِکب  ُذوُعَن 

7/8 .فارسا ماجنا  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ 

فارسا زا  هدنب ، نتشادزاب 

ِفَرَّسلا َنِم  ِینْعَْنما  َو 

23/20 .رادزاب يراکفارسا  زا  ارم  و 
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ِفَرَّسلا ِنَع  ِیْنبُجْحا  َو 

3/30 .راد زاب  فارسا  زا  ارم  و 

ناراکفارسا ِیگدولآ  باوخ 

َنِیفِرْسُْملا ِهَنِس  ...ْنِم  ِینْهِّبَن 

.امرف رادیب  ناراک ، فارسا  یگدولآ  باوخ  زا  ارم 

91/47

یهلا تمحر  زا  دوخ ، هب  ِناگدننک  فارسا  ندشن  دیماان 

ِهَّللا ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  َال  ْمِهِسُْفنَأ  یَلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِداَبِع  اَی 

2/50 .دیوشن دیماان  ادخ  تمحر  زا  دیا ، هدرک  فارسا  دوخ  هرابرد  هک  نم  ناگدنب  يا 

نتشگ راوخ  دوخ و  رب  فارسا 

ٌلِیلَذ یِسْفَن  یَلَع  ِیفاَرْسِِإب  اَنَأ 

.ما هتشگ  راوخ  دوخ ، رب  يور  هدایز  رطاخ  هب  نم 

7/52

لیفارسا

یهلا نامرف  رظتنمو  روص  بحاص  لیفارسا ،

َنْذِْإلا َْکنِم  ُرِظَْتنَی  يِذَّلا  ُصِخاَّشلا  ِروُّصلا ، ُبِحاَص  ُلِیفاَرْسِإ 
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2/3 .تسوت هزاجا  رظتنم  هدوشگ ، مشچ  هک  نامه  روص ، بحاص  لیفارسا ،

ناکسا

نامسآ ياه  هقبط  نورد  رد  ناگتشرف ، ناکسا 

َِکتاَواَمَس ِقاَبْطَأ  َنوُُطب  ْمُهَْتنَکْسَأ  َو 

11/3 .يا هداد  تنوکس  تیاه ، نامسآ  ياه  هقبط  لد  رد  ار  اهنآ  و 

اه هنیس  رد  ناطیش ، ناکسا 

اَنَروُدُص ُهَْتنَکْسَأ 

.يداد اج  ام  ياه  هنیس  رد  ار  ناطیش )  ) وا

6/25

ردام مِحر  رد  نینج ، ناکسا 

اَهِمِحَر َراَرَق  ِینَتْعَدْوَأ  َو  اَهَفْوَج ، ِینَْتنَکْسَأ  ِیتَّلا  ...

.يدرپس وا  محر  هاگرارق  رد  ارم  يداد و  ياج  وا  نورد  رد  ارم  هک  يردام )  ) نامه ...

24/32

مالسا

مالسا يرادهگن  ظفح و  قیفوت 

ِماَلْسِْإلا ِهَطاَیِح  ...ِْریَْخلا َو  ِلاَمِْعتْسِال  ...اَنْقِّفَو  َو 

.هد 18/6 قیفوت  مالسا ، ظفح  یکین و  ماجنا  يارب  ار  ام  و 

مالسا نارگن  ِناملسم  يازج 

...َنیِِدباَْعلا ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ...ٌفْعَض  ِِهب  َدَعَقَف  ...اًوْزَغ  يَوَنَف  ...ِماَلْسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ار وا  مان  سپ  تشادزاب ؛ ار  وا  یناوتان  اّما  درک ، گنج  دصق  ور  نیا  زا  تخاس ، نارگن  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
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17/27 .سیونب ناگدننک  تدابع  رد 

( يربنامرف  ) مالسا هام  ون ، هام 

ٍماَلْسِإ ٍهَماَلَس َو  ...َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

5و4/43 .دهد رارق  مالسا  تمالس و  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

( تعاطا  ) مالسا هام  ناضمر ،

ِروُهَّطلا َرْهَش  َو  ِماَلْسِْإلا ، َرْهَش  ...َناَضَمَر  َرْهَش  ُهَرْهَش  ُِلبُّسلا  َْکِلت  ْنِم  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

3/44 .داد رارق  اه  هار  نآ  زا  یکی ) ، ) ار یکاپ  هام  مالسا و  هام  ناضمر ، هام  دوخ ، هام  هک  تسییادخ  راوازس  ساپس  و 

مان مسا 
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تراسا يریسا 

شزغل زین  اطخ و  هابتشا 

قوش قایتشا 

کشا

کشا رد  بئات ، ياه  هنوگ  نتشگ  قرغ 

ِْهیَّدَخ ُهُعُومُد  ْتَقَّرَغ 

9/12 .هدش کشا  قرغ  شا  هنوگ  ود 

دنوادخ سرت  زا  هدنب ، کشا  ندش  ناور 

َِکتَفیِخ ْنِم  یِْعمَد  َْضیَف  یَِهلِإ ، اَی  يََرت  ْدَق 

.ینیب 19/16 یم  دوخ  سرت  زا  ار  مکشا  شزیر  نم ، يادخ  يا 

باحصا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  ياه  یگژیو 

َو ِِهتَداَفِو ، َیلِإ  اوُعَرْـسَأ  َو  ُهوُفَناَک ، َو  ِهِرْـصَن ، ِیف  َنَسَْحلا  َءاَلَْبلا  اُوَْلبَأ  َنیِذَّلا  ََهباَحَّصلا َو  اُونَـسْحَأ  َنیِذَّلا  ًهَّصاَـخ  ٍدَّمَُحم  ُباَحْـصَأ  َّمُهَّللا َو 
َءاَْنبَْألا َءَابْآلا َو  اُوَلتاَق  َو  ِِهتَِملَک ، ِراَهْظِإ  ِیف  َدَالْوَْألا  َجاَوْزَْألا َو  اُوقَراَف  .ِِهتَالاَسِر َو  َهَّجُح  ْمُهَعَمْـسَأ  ُْثیَح  َُهل  اُوباَجَتْـسا  َو  ِِهتَوْعَد ، َیلِإ  اوَُقباَـس 

ْذِإ ُِرئاَـشَْعلا  ْمُْهتَرَجَه  َنیِذَّلا  .ِِهتَّدَوَم َو  ِیف  َرُوبَت  َْنل  ًهَراَِـجت  َنوُجْرَی  ِِهتَّبَحَم ، یَلَع  َنیِوَْـطنُم  اُوناَـک  ْنَم  .ِِهب َو  اوُرَـصَْتنا  َو  ِِهتَّوـُُبن ، ِتِیبـْثَت  ِیف 
ِّلِظ ِیف  اُونَکَس  ْذِإ  ُتَاباَرَْقلا  ُمُْهنِم  ْتَفَْتنا  َو  ِِهتَوْرُِعب ، اوُقَّلَعَت 

.ِِهَتباَرَق

يو هب  دـندمآرب و  بوخ  شیامزآ  زا  وا  يرای  رد  هک  نانآ  دـندوب و  وکین  یناهارمه  هک  نانآ  دّـمحم ، نارای  صوصخب  ادـنوادخ و 
هب ار  دوخ  ياـه  تلاـسر  لـیلد  هک  یماـگنه  دـنتفرگ و  یـشیپ  شتوـعد  يوـس  هب  دنتفاتـش و  شماـیپ  يوـس  هب  دـندناسر و  کـمک 
وا تّوبن  نتخاس  رادیاپ  رد  دندش و  ادج  دوخ  نادنزرف  نانز و  زا  وا ، نید  ندومن  راکشآ  هار  رد  و  دندرک ، تباجا  دناسر  ناشـشوگ 
هب دـیما  شا  یتسود  رد  هدـنارورپ ، لد  رد  ار  وا  ّتبحم  هک  اهنآ  و  دـندش ، زوریپ  وا  هارمه  هب  و  دـندیگنج ، ناشنادـنزرف  ناردـپ و  اب 
رد هک  هاگنآ  دندومن و  يرود  اهنآ  زا  ناشیاه  هلیبق  دنتخیوآ ، ترضح  نآ  هتـسد  هب  نوچ  هک  نانآ  و  دنتـشاد ، داسک  نودب  یتراجت 

3/4-6 ...دنتسناد هناگیب  ار  اهنآ  نادنواشیوخ ، دندش  نکاس  وا  یشیوخ  هیاس 
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اه تساوخرد  ّتلع  نایب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  يارب  ادخ ، زا  ییاه  تساوخرد 

ََکل ًهاَعُد  َِکلوُسَر  َعَم  اُوناَک  َو  َْکیَلَع ، َْقلَْخلا  اوُشاَح  اَِمب  َو  َکـِناَوْضِر ، ْنِم  ْمِهِـضْرَأ  َو  َکـِیف ، َکـَل َو  اوُکََرت  اَـم  َّمُهَّللا  ُمَُهل  َْسنَت  اَـلَف 
ْنِم َِکنیِد  ِزاَزْعِإ  ِیف  َتْرَّثَک  ْنَم  َو  ِهِقیِـض ، َیلِإ  ِشاَعَْملا  ِهَعَـس  ْنِم  ْمِهِجوُرُخ  َو  ْمِهِمْوَق ، َراَـیِد  َکـِیف  ْمِهِرْجَه  یَلَع  ْمُهْرُکْـشا  .َکـَْیلِإ َو 

.ْمِهِمُولْظَم

اهر وت  هار  رد  وت و  يارب  ار  هچنآ  ادنوادخ  سپ 
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اب وت  يارب  دـندروآ و  درگ  وت  رب  ار  نامدرم  هک  زاس  دونـشوخ  ار  ناـشیا  دوخ  يدونـشوخ  هب  رادـن و  رود  رظن  زا  ناـنآ  يارب  دـندرک 
یگدنز زا  دندرک و  ترجه  ناشیوخ  ياهرهش  زا  وت  هار  رد  هکنآ  رطاخ  هب  ار  ناشیا  .دنا و  هدوب  وت  يوس  هب  هدننک  توعد  تربمایپ 

8و7/4 .نک تیانع  شاداپ  دندید  اه  متس  تنید  نتخاس  دنمجرا  رطاخ  هب  هک  ار  يرایسب  دارفا  نآ  دنداتفا و  یتخس  هب  تحار 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  راکوکین  ناوریپ 

َِکئاَزَج َْریَخ  ...ٍناَسْحِِإب  ْمَُهل  َنیِِعباَّتلا  َیلِإ  ْلِصْوَأ  َّمُهَّللا َو 

9/4 .ناسرب ناشیا  ِراکوکین  ِنیعبات  هب  ار  دوخ  شاداپ  نیرتهب  ادنوادخ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  ناوریپ  ياه  یگژیو 

ِْوفَق ِیف  ٌّکَـش  ْمُهِْجلَتْخَی  َْمل  َو  ْمِِهتَریَِـصب ، ِیف  ٌبـْیَر  ْمِِـهْنثَی  ْمـَل  .ْمِِهتَلِکاَـش  یَلَع  اْوَـضَم  َو  ْمُـهَتَهْجِو ، اْوَّرََحت  َو  ْمُهَتْمَـس ، اوُدَـصَق  َنـیِذَّلا 
ْمُهَنوُمِهَّتَی َال  َو  ْمِْهیَلَع ، َنوُقِفَّتَی  ْمِِهیْدَِهب ، َنوُدَتْهَی  َو  ْمِِهنیِِدب ، َنُونیِدَی  ْمَُهل ، َنیِرِزاَُوم  َنیِِفناَکُم َو  .ْمِهِراَنَم  ِهَیاَدِِهب  ِماَم  _ ِْتئِْالا َو  ْمِهِراَثآ ،

.ْمِْهَیلِإ اْوَّدَأ  امِیف 

یّکـش ار  ناشا  هدیقع  هک  نانآ  .دندومن  راتفر  اهنآ  شور  هب  دندروآور و  اهنآ  تهج  يوس  هب  دندومن و  دصق  ار  ناشیا  هار  هک  نانآ 
رب هک  یلاح  رد  .تخاسن  هتفشآ  ناشیا  تیاده  غارچ  هب  ادتقا  اهنآ و  ياه  هناشن  يوریپ  زا  ار  ناشیا  يدیدرت  دنادرگنرب و 

تقفاوم ناشیا  اب  دـنبای ، یم  هار  اهنآ  ییامنهار  هب  دـننک ، یم  يوریپ  ار  نانآ  نید  دنـشاب ، یم  هدـنهد  کمک  هدـننک و  يرای  ناـشیا 
10/4-12 .دننز یمن  تمهت  دندناسر ، اهنآ  هچنآ  هب  دنراد و 

ناملسم دهاجم  يارب  یباحصا  نداد  رارق 

َباَحْصَْألا َُهل  ْرَّیََخت  ...َرُْسْیلا َو  ِهِّقَلَف  ...َِکتَِّلم  ِلْهَأ  ْنِم  ْمُهاَزَغ  ٍزاَغ  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

13/27 .نیزگرب ینارای  وا  يارب  نک و  وربور  یناسآ  اب  ار  وا  سپ  دگنجب ، اهنآ  اب  هک  تنید  لها  زا  يا  هدنمزر  ره  ادنوادخ و 

نیمی باحصا 

ِنیِمیلا ِباَحْصَأ  ِیف  ِینْمِْظنا  َو 

.روآرد تسار  تسد  نارای  تعامج  رد  ارم  و 

4/41

ناضمر نارای  باحصا و 
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ٍباَحْصَأ ٍلْهَأ َو  ِْریَخ  ْنِم  اَنِرْهَِشل  اَْنلَعْجا 

14/44 .هد رارق  نارای  ناشیوخ و  نیرتهب  زا  نام  هام  يارب  ار  ام 

رارصا

هانگ رب  رارصا  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِمَثْأَْملا یَلَع  ِراَرْصِْإلا  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 
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.هانگ رب  يراشفاپ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

2و1/8

َّرِصُأ ْنَأ  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو 

.مرب یم  هانپ  وت  هب  هانگ ) رب   ) رارصا زا  و 

14/12

( هانگ رب   ) رارصا زا  ناگدنب ، ندنادرگ  رود 

ِراَرْصِْإلا َنِم  َکِهوُرْکَم  ْنَع  اَْنلِزَأ 

.رادب 1/9 رود  تسوت ، دنسپان  هچنآ  رب  رارصا  زا  ار  ام 

َراَرْصِْإلا ََبناَج  ...ْنَم  َْکَیلِإ  َكِداَبِع  َّبَحَأ  َّنَأ 

13/12 .دنک كرت  ار  هانگ ) رب   ) يراشفاپ هک  تسا  یسک  وت  دزن  تناگدنب  نیرت  بوبحم  انامه 

متس رب  رارصا  يراشفاپ و 

یِْملُظ یَلَع  َّرُِصیَف  َكِراَْکنِإ ، ْنِم  ِْنمَْألِاب  ُْهِنتْفَت  َال  ...َّمُهَّللا 

.دنک 12/14 يراشفاپ  نم  رب  ندومن  متس  هب  ات  نکن ، شیامزآ  ترفیک  زا  ینمیا  هب  ار  رگمتس )  ) وا ادنوادخ 

( هانگ رب   ) رارصا مدع  و  ناگدنب ، ندناریم 

َنیِّرِصُم َال  َنیِصاَع َو  َْریَغ  َنِیِبئاَت  ...اَْنتِمَأ 

5/40 .ناریمب هدننکنرارصا ، راکهنگ و  ریغ  ِناگدننک  هبوت  ار  ام 

ادخ هاگرد  هب  ِناگدننکرارصا  نتشگن  دیماان 

ِْهیَلَع َنیِِّحلُْملا  ُبِّیَُخی  َال  ْنَم  اَی  َو 

4/46 .دنک یمن  دیماان  ار  دوخ  ِناگدننکرارصا  هک  یسک  يا  و 

حالصا
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زور بش و  شنیرفآ  وترپ  رد  ناگدنب ، لاح  حالصا 

ْمُهَنْأَش ُِحلُْصی  َِکلَذ  ِّلُِکب 

.دیامن یم  حالصا  ار  ناشیا  ِلاح  هنوگ  نیدب 

7/6

ناگدنب ياه  یهابت  حالصا  هبوت و 

َِهبْوَّتلِاب ْمُهَدِساَف  َحَلْصَتْسا  ِنَم  اَی 

.تسا 10/12 هدرک  حالصا  ْهبوت  اب  ار  ناشیا  دساف  هکنآ  يا 

سفن حالصا  زا  ندوب  رود 

ِهِسْفَن ِحاَلِْصتْسا  ِنِم  یِّنِم  ُدَْعبَأ  ْنَم  ...

؟23/16 دشاب رترود  نم  زا  دوخ  سفن  حالص  هب  هک  تسیک 

ناراکهنگ حالصا 

َنِیِبنْذُْملا ِْرمَأ  ُحاَلَص  اَِهب  ِیتَّلا  َِکتَْفأَر  ِیف  اًعَمَط  یِسْفَن  اَذَِهب  ُخِّبَوُأ  اَمَّنِإ 

شنزرس تروص  نیا  هب  ار  دوخ  ور  نیا  زا  اهنت 
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28/16  - . تسنآ هب  ناراکهانگ  راک  حالصا  هک  مراد -  وت  ینابرهم  رد  عمط  نوچ  منک ، یم 

یتسردنت اب  هدنب ، ندومن  حالصا 

ِهَِیفاَْعلِاب ِینِْحلْصَتْسا  َو 

33/16 .هاوخب یتسردنت  اب  ار  محالص  و 

ناراب اب  هدرمژپ ،)  ) هتسکش هایگ  ندومن  حالصا 

َضیِهَْملا ِِهب  ُُربَْجت  ...اًْثیَغ  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

4/19 .نادرگ باریس  ینک ، حالصا  ار  هدرمژپ  هایگ  نآ  هلیسو  هب  هک  یناراب  زا  ار  ام  ادنوادخ 

هدش هابت  هچنآ  هدننک  حالصا  دنوادخ 

یِّنِم َدَسَف  اَم  َِکتَرْدُِقب  ِْحلْصَتْسا  ...َّمُهَّللا 

2/20 .امن حالصا  دوخ ، ییاناوت  هب  ار  مهابت  روما  ادنوادخ 

ٌحاَلَص َدَسَف  اَِمل  ...َكَْدنِع 

20/20 .تسوت دزن  هدش ، هابت  هچنآ  حالصا 

هدنب رد  یتشز ، يوخ  ره  حالصا  ادخ و 

اَهَتْحَلْصَأ اَّلِإ  یِّنِم  ُباَُعت  ًهَلْصَخ  ْعَدَت  َال  َّمُهَّللا 

6/20 .ییامن شحالصا  هکنآ  رگم  راذگناو ، كانبیع  یتلصخ  رد  ارم  ادنوادخ 

مدرم نیب  رد  داسف  حالصا 

ِْنیَْبلا ِتاَذ  ِحاَلْصِإ  ...ِیف  ...َنیِِحلاَّصلا  ِهَْیلِِحب  ِینِّلَح 

10/20 .ارایب ناگتسیاش  تنیز  هب  مدرم ، نیب  حالصا  رد  ارم 

هدنب سفن  حالصا  ّببسم  روما  نتشاذگ  اج  هب 

اَهُِحلُْصی اَم  یِسْفَن  ْنِم  یِسْفَِنل  ِْقبَأ  ...َّمُهَّللا 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 203 

http://www.ghaemiyeh.com


19/20 .راذگ یقاب  دیامن ، محالصا  هک  ار  هچنآ  میارب ، نم  زا  ادنوادخ 

ادخ ششخب  مرک و  هب  هدنب ، حالصا 

َکِمَرَِکب ِینِْحلْصَأ 

21/20 .امرف حالصا  ارم  شیوخ ، مرک  هب 

هدنب ترخآ  ایند و  رما  حالصا  ادخ و  ییاناد 

ِیتَرِخآ َياَْینُد َو  ِْرمَأ  ْنِم  ِینُِحلُْصی  اَم  ُمَْلعَت  ْدَق  َّمُهَّللا 

10/22 .یناد یم  دنک  یم  حالصا  ار  مترخآ  نم و  يایند  راک  هچنآ  وت  ادنوادخ 

نیدلاو يارب  نادنزرف ، ندومن  حالصا 

ِیل ْمِهِحاَلْصِِإب  ...َّیَلَع  َّنُم  َّمُهَّللا َو 

1/25 .راذگ ّتنم  نم ، يارب  منادنزرف )  ) ناشیا ندومن  حالصا  هب  نم  رب  ادنوادخ و 

ترخآ ایند و  رد  هدنب ، حالصا 
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ِیتَرِخآ َياَْینُد َو  ِیف  ِینُِحلُْصی  اَم  ِّلُِکب  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

9/25 .راد ینازرا  نم  رب  تسا ، محالص  هب  مترخآ  میایند و  رد  هچ  ره  و 

نارگحالصا هرمز  رد  هدنب ، نداد  رارق 

َنیِِحلْصُْملا َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

10/25 .هد رارق  ناراک  هتسیاش  زا  روما ،)  ) نآ همه  رد  ارم  و 

ناراکهبت رادرک  هدننک  حالصا  ادخ ،

َنیِدِسْفُْملا ِلَمَع  َِحلْصَتْسُم  ...اَی 

5/40 .ناراکهبت لمع  حالصا  ناهاوخ  يا 

مالسلا مهیلع  همئا  نارادتسود  لاح  ِحالصا 

ْمُهَنوُؤُش ْمَُهل  ِْحلْصَأ  َو 

65/47 .امن حالصا  اهنآ  يارب  ار  ناشلاوحا  و 

دنوادخ ناسحا  نودب  سفن ، حالصا  هب  نتفاین  تسد 

یِسْفَن َحاَلْصِإ  ...ُْتغََلب  اَم  َّیَلَع  َِکئاَمْعَن  ُغُوبُس  ََّیلِإ َو  َُکناَسْحِإ  َال  َْول  َو 

.متفای یمن  ار  شیوخ  حالصا  هاگچیه  دوبن ، نم  رب  تیاه  تمعن  یناوارف  نم و  هب  وت  ناسحا  رگا  و 

2/51

شپت بارطضا 

یگراچیب رارطضا 

يربنامرف تعاطا 

فارطا

اه نامسآ  فارطا  ناگتشرف  رب  دورد 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 205 

http://www.ghaemiyeh.com


َكِدْعَو ِماَم  _ َِتب ُْرمَْألا  َلََزن  اَذِإ  اَِهئاَجْرَأ  یَلَع  َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

هک هاگنآ  دنیاه ، نامـسآ  نآ  فارطا  رب  هک  یناگتـشرف  ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
12و11و10/3 .دوش لزان  تا  هدعو  ندش  مامت  نامرف 

نامسآ فارطا  هب  نتخادنین  مشچ 

َِکلَذـِب ُْتبَجْوَتْـسا  اَم  َْکنِم  ًءاَیِْحتْـسا  ِءاَمَّسلا  ِقاَفآ  َیلِإ  ِیفْرَط  ْعَفْرَأ  َْمل  َُّمث  ِیناَِسل ، َّلِکَی  یَّتَح  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف  َُکتْرَکَذ  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 
ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم 

ياه هنارک  زا  مشچ  وت ، یگدنمرـش  زا  سپـس  دـتفیب ، راک  زا  منابز  اـت  میوگ  ار  وت  رکذ  ردـقنآ )  ) تّدـم نیا  رد  رگا  نم  يادـخ  يا 
30/16 .متسین میاه  يدب  زا  يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  مرادنرب ، نامسآ 

نیمز فارطا  رد  اهربا ، ندوب  ناور 

ِقاَفْآلا ِعیِمَج  ِیف  ِِقنوُْملا  َکِضْرَأ ، ِتاَبَِنل  ِقاَْسنُْملا  ِباَحَّسلا ، َنِم  ِقِدْغُْملا  َِکْثیَِغب  َکَتَمْحَر  اَْنیَلَع  ْرُْشنا  َو 
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1/19 .نارتسگب ام  رب  تسا ، ناور  تنیمز  یحاون  همه  رد  زادنا  مشچ  ِهایگ  ندنایور  يارب  هک  يربا  زا  ناوارف  ِناراب  اب  ار  تتمحر  و 

نیملسم یحاون  هب  يزارد  تسد  ناکرشم و 

َنیِِملْسُْملا ِفاَرْطَأ  ِلُواَنَت  ْنَع  َنیِکِرْشُْملِاب  َنیِکِرْشُْملا  ِلَغْشا  َّمُهَّللا 

10/27 .رادزاب ناناملسم ، یحاون  هب  یگریچ  زا  نادرگ و  لوغشم  ناکرشم  هب  ار  ناکرشم  ادنوادخ 

یهاگآ عالطا 

شمارآ نانیمطا 

يور هنایم  لادتعا 

فارتعا

اه يدب  هب  فارتعا  رد  تاجن  دوس و 

؟ ُْتبَکَتْرا اَم  ِحِیبَِقب  ََکل  ِیفاَِرتْعا  َْکنِم  ِینیِْجُنی  ْلَه  َو  ُْتبَسَتْکا ؟ اَم  ِءوُِسب  َكَْدنِع  يِراَْرقِإ  یَِهلِإ ، اَی  ِینُعَْفنَی ، ْلَهَف 

بکترم هچنآ  یتشز  هب  وت  هاگرد  رد  مفارتعا  ایآ  و  دهد ؟ یم  دوس  ارم  ما ، هداد  ماجنا  هک  يا  يدب  هب  رارقا  وت  دزن  ایآ  نم  يادخ  يا 
6/12 دیامن ؟ یم  اهر  ارم  ما ، هدش 

ادخ یکین  هب  فارتعا  هب  ناطیش ، تائاقلا  لیدبت 

َِکناَسْحِِإب اًفاَِرتْعا  ...یِعوُر  ِیف  ُناَْطیَّشلا  یِْقُلی  اَم  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

.هد رارق  ار  تا  یکین  هب  فارتعا  دنکفا ، یم  نم  لد  رد  ناطیش  هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

13/20

ادخ ّتینادحو  هب  نمشد ، ندومن  فارتعا 

َال يِذَّلا  ُهَّللا  َْتنَأ  َکَّنَِأب  اوُّرُِقی  ْوَأ  اًرْـسَأ ، َکِضْرَأ َو  ِیف  اًْلتَق  ِباَرُّتلا  ِعَطَْقنُم  َیلِإ  ْمُهوُفِـشْکَی  یَّتَح  َنِیفِدُْرم  َكِْدنِع  ْنِم  ٍهَِکئاَلَِمب  ْمُهْدِْدمَأ 
ََکل َکیِرَش  َال  َكَدْحَو  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ 

هب ار  ناکرشم )  ) اهنآ نتفرگ ، ریـسا  نتـشک و  اب  ات  .امرف  يرای  دنیآ ، یپرد  یپ  هک  یناگتـشرف  اب  دوخ  بناج  زا  ار  ناناملـسم )  ) نانآ
.دنیامن رارقا  یتسه ، کیرش  یب  اهنت و  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  وت  ییاتکی  هب  ای  دننارب ، تنیمز  رد  كاخ  ياهتنا 
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8/27

رارقا اب  ادخ ، هب  هدنب  يروآ  يور 

يِراَْرقِِإب َُکتیَِقل  اَمَک  َِکتَرِفْغَِمب  ِینَْقلا  َو 

12/31 .مدروآ ور  وت  هب  مرارقا  اب  نم  هک  نانچمه  روآور ، نم  هب  دوخ  شزرمآ  اب  و 

ادخ دزن  هدننکرارقا ، يارب  یهاگیاج 

ََکل ِفِرَتْعُْملا  ُّلَحَم  ...اَذَهَف 

.تسوت يارب  هدننک  فارتعا  لحم  ْنیا  سپ 

15/32
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دوخ یناوتان  هب  ناگمه ، رارقا 

َْتبَجْوَتْسا اَّمَع  ِریِصْقَّتلِاب  ِهِسْفَن  یَلَع  ٌّرِقُم  ٌّلُک  َو 

8/37 .دنراد رارقا  ینآ ، هتسیاش  وت  هچنآ  يادا  رد  دوخ  ریصقت  هب  یگمه  و 

نآ هب  ناشیا  ناتسود  فارتعا  و  مالسلا ،  مهیلع  ناماما  ماقم 

ُمِهِماَقَِمب َنِیفِرَتْعُْملا  ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

64/47 .تسرف دورد  دنناشیا ، ماقم  هب  ناگدننک  فارتعا  هک  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

فارتعا زا  سپ  هدنب ، لاح  نایب 

اَهَنوُد ْوَأ  ِهَّرَّذلا  ُْلثِم  َو  َنیِّلَذَْألا ، ُّلَذَأ  َو  َنیِّلَقَْألا ، ُّلَقَأ  ُدَْعب  اَنَأ  َو  ...

.منآ زا  رتمک  ای  يا  هّرذ  دننام  ناراوخ و  نیرتراوخ  نارتمک و  نیرتمک  نیا ، زا  دعب  نم  و  ...

75/47

هانگ هب  فارتعا  لاح  رد  هاگماش ، هاگحبص و  رد  ندش  دراو 

َياَیاَطَِخب ارِقُم  ِیْبنَِذب ، اًفِرَتْعُم  ...یِْسمُأ  ُِحبْصُأ َو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

7/52 .منک یم  رارقا  میاهاطخ  هب  مراد و  فارتعا  مهانگ  هب  هک  یلاح  رد  مروآ ، یم  ماش  هب  ار  حبص  حبص و  هب  ار  بش  نم  ادنوادخ ،

اهاطخ هب  فارتعا  اب  هارمه  دنوادخ ، زا  تساوخرد 

ِِهتَئیِطَِخب َفَرَتْعا  َو  َُهبُونُذ ، َرَثْکَتْسا  ِنَم  َلاَءوُس  ...َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

هدومن فارتعا  شیاطخ  هب  و  هتـسناد ، رایـسب  ار  شناهانگ  هک  یـسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 
.تسا

9و8/52

: هب هدنب  ياهرارقا  فارتعا و 

تالاح همه  رد  یهلا ، ناسحا  زا  ندوبن  هرهب  یب  .أ 
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َِکناَِنْتما ِنِم  اَهِّلُک  ِتَالاَْحلا  ِیف  ُلْخَأ  َْمل  ...یِّنَِأب  ََکل  ٌّرِقُم 

5/12 .ما هدوبن  هرهب  یب  وت  ناسحا  زا  لاح  همه  رد  هکنیا  هب  منک  یم  رارقا 

تیصعم زا  يراددوخ  زج  ادخ ، زا  ندربن  نامرف  .ب 

َِکناَیْصِع ْنَع  ِعاَْلقِْإلِاب  اَّلِإ  َِکناَسْحِإ  َْتقَو  ِْملْسَتْسَأ  َْمل  یِّنَِأب  ََکل  ٌّرِقُم 

.ما هدربن  نامرف  وت ، تیصعم  زا  يراددوخ  اب  زج  تناسحا ، ماگنه  هکنیا  هب  منک  یم  رارقا 

5/12
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شیوخ یگراچیب  یناوتان و  .ج 

ِیتَلیِح ِهَِّلق  ِیتَُّوق َو  ِفْعَِضب  ُفِرَتْعَأ 

7/21 .مراد فارتعا  ما  یشیدنا  هراچ  یمک  متّوق و  فعض  هب 

شیوخ يرادرکدب  هانگ و  .د 

ِهَعاَضِْإلِاب اًفاَِرتْعا  َو  ِهَءاَسِْإلِاب ، اًراَْرقِإ  ُدْمَْحلا  َکَلَف  َّمُهَّللا 

45/45 .میا هدننک  فارتعا  يراگنا ، لهس  هب  هدننکرارقا و  يرادرکدب ، هب  هک  یلاح  رد  تسوت ، يارب  ساپس  سپ  ادنوادخ ،

ُُهْتمَرَتْجا اَیاَطَْخلا  َنِم  ٍلِیلَج  َو  ُُهْتلَّمََحت ، ِبُونُّذلا  َنِم  ٍمیِظَِعب  اًفِرَتْعُم  ...َْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه  َو 

هدش نآ  بکترم  هک  ییاهاطخ  ِیگرتس  هب  ما و  هتفر  نآ  راب  ریز  هک  یناهانگ  یگرزب  هب  هدننک  فارتعا  وت ، هاگـشیپ  رد  منم  کنیا  و 
.ما

69/47

ُِرثاَْعلا ُئِطاَْخلا  ُفِرَتْعُْملا  ...اَنَأ 

.راکشزغل راکاطخ  هدننک  فارتعا  منم 

76/47

یِسْفَن َیلِإ  ِهَءاَسِْإلا  ِمْرُْجلِاب َو  ارِقُم  َُکْتیَتَأ 

7/48 .مراد دوخ  رب  يدب  هانگ و  هب  رارقا  هک  یلاح  رد  ما ، هدمآ  وت  هاگرد  هب 

ِیتَئیِطَِخب ُفِرَتْعُْملا  ِیْبنَِذب ، ُّرِقُْملا  اَنَأَف 

هب هتشاد و  رارقا  دوخ ، هانگ  هب  نم  اریز 

4/53 .منک یم  فارتعا  شیوخ ، ياطخ 

یهلا ردق  اضق و  ندوب  کین  ه ._

ِهَرَیِْخلِاب اَّلِإ  ِرْجَی  َْمل  َكَءاَضَق  َّنَِأب  اَهَعَم  َِّرقُِأل  َهَقِّثلا  َِیل  ْبَه  َو 
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.منک فارتعا  هتشگن ، يراج  یکین  هب  زج  وت  ياضق  هکنیا  هب  ات  شخب  يدامتعا  نم  هب  و 

3/35

ادخ ندوبن  راکمتس  .و 

َْتبَقاَع ْنَِمل  ٍِملاَظ  ُْریَغ  َکَّنَِأب  ٌهَفِرَتْعُم  ِهَّیِرَْبلا  ُّلُکَف 

.یتسین رگمتس  يدومن ، تبوقع  ار  هک  ره  وت  هک  دننک  یم  فارتعا  ناگدیرفآ  همه  سپ 

8/37

نآرق تاهباشتم  و  تامکحم )  ) تانّیب .ز 

ِِهتاَنَِّیب ِتاَحَضُوم  َو  ِهِِهباَشَتُِمب ، ِراَْرقِْإلا  َیلِإ  ُعَْزفَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف 

4/42 .دنهد یم  رارق  شنشور  لیالد  هباشتم و  تایآ )  ) هب رارقا  هانپ  رد  ار  دوخ  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ 

نآرق ندوب  ادخ  بناج  زا  .ح 

َكِْدنِع ْنِم  ُهَّنَِأب  ُفِرَتْعَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

.تسوت بناج  زا  نآرق  هکنیا ؛ هب  دننک  یم  فارتعا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

6/42
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( ادخ يرازگ  ساپس  رد   ) یگدنامرد .ط 

ِروُسُْحلِاب ُراَْرقِْإلا  َياَراَُصق  َو 

24/46 .تسا یگدنامرد  هب  رارقا  نم  شالت  تیاهن  و 

وا هب  ادخ ، تیانع  .ي 

ََّیلِإ ُهَْتیَدْسَأ  اَِمب  َفِرَتْعَأ  ...ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  َو 

114/47 .میامن فارتعا  يا ، هدومن  تیانع  نم  هب  هچنآ  هب  هک  نک  ماهلا  نم  هب  و 

یهلا ياه  تمعن  یناوارف  .ك 

ِمَعِّنلا ِغُوبُِسب  َفَرَتْعا  ِنَم  ُماَقَم  اَذَه 

15/49 .تسا هدرک  فارتعا  اه  تمعن  یناوارف  هب  هک  تسا  یسک  هاگیاج  نیا 

ییاهنت لازتعا 

داقتعا

ادخ هب  نتشاد  دیما  هب  داقتعا  نیعبات و 

ََکل ِءاَجَّرلا  ِنْسُح  ِداَِقتْعا  یَلَع  اَِهب  ْمُُهثَْعبَت  ...ًهاَلَص  ...َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

15و14و13/4 .يزیگنارب دوخ  هب  وکین  يدیما  هب  داقتعا  رب  ار  ناشیا  نآ  ببس  هب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نیعبات  رب  ادنوادخ و 

نآرق تایآ  ربارب  رد  میلست  داقتعا و 

ِِهتاَیآ ِمَکْح  _ ُِمل ِمِیلْسَّتلا  ِداَِقتْعِاب  ََکل  ُنیِدَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف 

.دننک یم  يرادنید  نآ ، مکحم  تایآ  ربارب  رد  میلست  داقتعا و  اب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ 

4/42

دامتعا

دنوادخ هب  دامتعا 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 213 

http://www.ghaemiyeh.com


َِکب ِهَقِّثلِاب  ِیئاَجَر  َْکیَلَع  ُتْدَفْوَأ 

.مداتسرف وت  يوس  هب  ار  مدیما  وت ، هب  دامتعا  اب 

18/13

َِکب ًهَِقث  َْکَیلِإ  ُهَتَبْغَر  َهَّجَو 

8/31 .تسا هدنادرگ  وت  يوس  هب  ار  ششهاوخ  وت ، هب  دامتعا  اب 

ُِقثَأ َِکب  َو 

11/52 .منک یم  دامتعا  وت  هب  و 

اَهِّلُک ِرُومُْألا  ِیف  ِیئاَجَر  ِیتَِقث َو  َْتنَأ  ُتْحَبْصَأ َو  ْدَقَف 

8/54 .ییوت اهراک  همه  رد  مدیما  دامتعا و  هک  یلاح  رد  مدرک ، حبص  نم  سپ 

هدیزگرب شیارب  ادخ  هچنآ  هب  هدنب  دامتعا 

َتْرَّیََخت اَِمب  ِیتَِقث  َو  َْتیَضَق ، اَِمب  ِیتَعاَنَِقل  اًبَبَس  َِکلَذ  ْلَعْجا  َو 

رّدقم هچنآ  هب  مندش  یضار  هلیسو  ار  نآ  و  ...
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.هد رارق  يا  هدرک  باختنا  هچنآ  هب  مدامتعا  يدومن و 

15/14

ناطیش ياهوزرآ  هب  دامتعا 

ِهِِّیناَمَِأب ِهَقِّثلا  َنِم  ...َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

1/17 .میرب یم  هانپ  وت  هب  وا  ياهوزرآ  هب  نانیمطا  زا  ام  ادنوادخ 

ناطیش هب  دامتعا  ببس  تلفغ ، باوخ 

ِْهَیلِإ ِنوُکُّرلِاب  ِهَْلفَْغلا  ِهَنِس  ْنَع  اَنْظِْقیَأ  ...َّمُهَّللا 

.نادرگ رادیب  تسوا ، هب  دامتعا  لیم و  ببس  هب  هک  یشومارف ، تلفغ و  باوخ  زا  ار  ام  ادنوادخ 

7/17

یهلا لضف  هب  هدنب ، دامتعا 

ُْتِقثَو َِکلْضَِفب  ...َّمُهَّللا 

.ما هدرک  دامتعا  وت  ناسحا  هب  ادنوادخ 

15/20

هدنب هب  صلاخ ، نانیمطا  دامتعا و  ِماهلا 

ِبَصَّنلا ِهَّدِش  ْنِم  اَِهب  اَنیِفُْعت  ًهَِصلاَخ  ًهَِقث  اَنْمِْهلَأ 

2/29 .يراد فاعم  جنر  یتخس  زا  ار  ام  نآ  اب  هک  زادنیب ، ناملد  رد  صلاخ  ینانیمطا 

دامتعا دروم  نیرتراوازس  ادخ ،

ِِهب َِقثُو  ْنَم  َیلْوَأ  َْتنَأ 

دامتعا وا  هب  هک  یتسه  یسک  نیرتراوازس  وت 

22/32 .دش
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شزرمآ رد  ادخ ، هب  هدنب  ندومن  دامتعا 

ِیل ِهَرِفْغَْملا  ِیف  ِّبَر  َِکب  ُْتِقثَو  َو 

22/32 .مدومن دامتعا  وت  هب  دوخ -  يارب  شزرمآ -  رد  نم ، راگدرورپ  و 

دنواشیوخ هیاسمه و  یشوپزار  هب  هدنب ، ندرکن  دامتعا 

َّیَلَع ِْرتِّسلا  ِیف  ِّبَر  ْمِِهب  ِْقثَأ  َْمل 

22/32 .مرادن دامتعا  اهنآ  هب  نم ، رب  یشوپزار  رد  نم ، راگدرورپ 

دنوادخ نداد  يزور  هب  هدنب ، دامتعا  ندوبن  راوتسا 

ِیتَِقث َِکلَذ  َعَم  ُدَّکَأَتَت  َال  ...ِفیِطَّللا َو  ِّرَْبلا  َءاَذِغ  َِکلْضَِفب  ِینَتْوَذَغَف 

26/32 .دوش یمن  مکحم  وت  هب  مدامتعا  همه  نیا  اب  .يداد و  كاروخ  ْنابرهم  يراکوکین  دننام  ارم  تدوخ  لضف  هب  سپ 

یهلا ياضق  یکین  هب  وا  رارقا  هدنب و  هب  دامتعا  ندیشخب 

ِهَرَیِْخلِاب اَّلِإ  ِرْجَی  َْمل  َكَءاَضَق  َّنَِأب  اَهَعَم  َِّرقُِأل  َهَقِّثلا  َِیل  ْبَه  َو 

وت ياضق  هکنیا  هب  ات  شخب  يدامتعا  نم  هب  و 
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3/35 .منک فارتعا  هتشگن ، يراج  یکین  هب  زج 

دوخ کلم  ماود  هب  ادخ ، دامتعا 

َکِْکُلم ِماَوَِدب  ًهَِقث  ْمُهَْتلَْهمَأ 

17/46 .يراد دامتعا  دوخ  یهاشداپ  ماود  هب  هک  يا  هداد  ناشتلهم  تهج  نآ  زا 

هدنب ینامرفان  ببس  یهلا ، تشذگ  هب  دامتعا 

َكِزُواَجَِتب اًِقثاَو  ...َكِدیِعَِوب  اًفِراَع  ِْهیَلَع  َمَْدقَأَف 

68/47 .درک مادقا  اه  ینامرفان  نآ  رب  تتشذگ ، هب  دامتعا  تدیدهت و  هب  ملع  اب  سپ 

تسادخ دزن  هچنآ  هب  دامتعا 

َكَْدنِع اَِمب  ِهَقِّثلا  ...َْکَیلِإ َو  َِهباَنِْإلِاب  َِکلَذ  ُْتعَْبتَأ  َُّمث 

73/47 .ما هتخاس  هناور  نآ  یپ  رد  ار ، تسوت  دزن  هچنآ  هب  دامتعا  وت و  يوس  هب  تشگزاب  سپس 

َكَْدنِع اَِمب  اًِقثاَو  ِیْبلَق  ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  نئمطم  تسوت ، دزن  هچنآ  هب  ار  ملد  و 

130/47

شیوخ رادرک  هب  شدامتعا  زا  شیب  یهلا ، شزرمآ  هب  هدنب  دامتعا 

ِیلَمَِعب یِّنِم  َُقثْوَأ  َِکتَمْحَر  َِکتَرِفْغَِمب َو  یِّنِإ 

4/48 .تسا رتشیب  ملمع  هب ) منانیمطا   ) زا وت ، تمحر  شزرمآ و  هب  منانیمطا  انامه 

دوخ هتسیاش  لامعا  هب  دامتعا  مدع 

ُُهْتمَّدَق ٍِحلاَص  ٍلَمَِعب  یِّنِم  ًهَِقث  َِکتآ  َْمل  یِّنِإَف 

6/48 .ما هدماین  وت  هاگرد  هب  مشاب ، هداتسرف  شیپ  هک  يا  هتسیاش  لمع  هب  نانیمطا  اب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 

یهلا عیرس  تباجا  هب  دامتعا 
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َِکَتباَجِإ ِهَعْرُِسب  اًِقثاَو  َِکب ، اًثیِغَتْسُم  یَِهلِإ  اَی  َُکْتیَداَنَف 

10/49 .متشاد نانیمطا  وت  عیرس  تباجا  هب  هتساوخ و  يرای  وت  زا  هک  یلاح  رد  مدناوخ ، ار  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 

ینادرگور ضارعا 

ندب زین  مادنا و  اضعا 

نیّیّلع یلعا 

نیّیّلع یلعا  ات  هدنورالاب ، یساپس 

َنیِّیِّلِع یَلْعَأ  َیلِإ  اَّنِم  ُعِفَتْرَی  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

13و10/1 .دور الاب  یتشهب ) (ي  اه هبترم  نیرتالاب  يوس  هب  ام  زا  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس 

قارغا

دنوادخ شیاتس  رد  قارغا 

ِءاَنَّثلا ِیف  اًقاَرْغِإ  ...ِیناَِسل  یَلَع  يَرْجَأ  اَم  ...ْلَعْجا  َّمُهَّللا 
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َْکیَلَع

13/20 .هد رارق  ار  تناوارف  يانث  هتخاس ، يراج  منابز  رب  ناطیش )  ) وا هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

تشذگ ضامغا 

نداتفا

روص رد  ندیمد  اهروگ و  يورگ  رد  ناگداتفا 

ِرُوبُْقلا ِِنئاَهَر  یَعْرَص  ِهَْخفَّنلِاب  ُهِّبَُنیَف  ...َنْذِْإلا  َْکنِم  ُرِظَْتنَی  يِذَّلا  ُصِخاَّشلا  ِروُّصلا ، ُبِحاَص  ُلِیفاَرْسِإ 

2/3 .دنک رادیب  ار  اهروگ  ِورگ  ِناگدرم  ْیندیمد  اب  ات  تسوت ، هزاجا  رظتنم  هدوشگ ، مشچ  هک  نامه  روص ، بحاص  لیفارسا ،

هداتفا نآ  رد  هدنب  هچنآ  عفد 

ِهِیف ُْتعَقَو  اَم  ِْعفَد  ...یَلَع  ُرِداَْقلا  َْتنَأ 

10/7 .ییاناوت ما  هداتفا  نآ  رد  هچنآ  ندرک  فرطرب  رب  وت  و 

هداتفا نآ  رد  هچنآ  زا  بئات ، یگدنمرش 

ِهِیف َعَقَو  اَّمِم  ِءاَیَْحلا  ِِصلاَخ  ...ََهبَْوت  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ 

، هداتفا نآ  رد  هچنآ  زا  هک  یسک  تشگزاب  مدرگ ، یمزاب  وت  يوس  هب  ما ) هداتسیا  هک   ) ناکم نیا  رد 

12/12 .تسا هدنمرش  تخس 

نداتفا زا  هدنب  تشگزاب 

َكِزُواََجت َیلِإ  ِیتَعْرَص  ْنَع  ِیلَّوَحَتُم  ...ْلَعْجا  َو 

6/15 .هد رارق  دوخ  تشذگ  هب  ار  منداتفا  نیمز  هب  زا  تشگزاب  و 

ادخ هاگشیپ  رد  نداتفا 

َْکیَدَی َْنَیب  ٌحوُرْطَم  ِّبَر  اَی  اَذ  اَنَأ  اَه 

13/16 .ما هداتفا  وت  يور  شیپ  رد  هک  منم  کنیا  نم  راگدرورپ  يا 
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اه کلپ  نداتفا  ات  رایسب ، نتسیرگ 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...َّیَْنیَع  ُراَفْشَأ  َطُقْسَت  یَّتَح  َْکَیلِإ  ُْتیََکب  َْول  یَِهلِإ  اَی 

زا يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازـس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  دتفیب ، منامـشچ  ياه  کلپ  ات  میرگب  تهاگـشیپ  رد  نانچنآ  رگا  نم  يادخ  يا 
.متسین میاه  يدب 

30/16

ناهانگ ياه  هاْگنداتفا  زا  هدنب ، ندرک  دنلب 

یِسْفَن ََکل  ُْتعَضَو  اَمَک  ِبُونُّذلا  ِعِراَصَم  ْنَع  ِینْعَفْرا  َو 

12/31 .ما هدنکفاورف  وت  يارب  ار  دوخ  هکنانچ  نادرگ ، دنلب  ناهانگ ، ياه  هاْگنداتفا  زا  ارم  و 

ناطیش طّسوت  هدنب ، نتخادنا  نیمز  هب 
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ٍهَِقبُوم ٍبُونُذ  ِِرئاَغَص  ْنِم  َْکَیلِإ  ُْتبَرَه  ْدَق  ِینَعَقْوَأَف َو 

13/32 .دز نیمز  رب  ارم  متخیرگ ، یم  تیوس  هب  راب  تکاله  ِکچوک  ناهانگ  زا  هک  یلاح  رد  سپ 

ندش نامیشپ  اه و  شزغل  رد  نداتفا 

َکَتَّبَحَم ِیل  ُبِجُوت  ًَهبَْوت  ...ِتاَّلَّزلا  َنِم  ِهِیف  ُْتعَقَو  اَم  یَلَع  ِیتَماَدَن  ْلَعْجا  َو 

.دَنادرگ 3/38 مزال  نم  هب  تبسن  ار  وت  یتسود  هک  هد  رارق  يا  هبوت  ما ، هداتفا  نآ  رد  هک  ییاه  شزغل  زا  ار  ما  ینامیشپ  و 

ناراکاطخ ياه  هاگ  ْنداتفا 

َنِیئِطاَْخلا ِعِراَصَم  ْنَع  َكِزُواَجَِتب  ُهَتْضَْهنَأ  ْدَق  ْنَم  َهَوْسُأ  ِیْنلَعْجا 

10/39 .يدرک دنلب  ناراکاطخ  ياه  هاگ  ْنداتفا  زا  ار  وا  دوخ ، تشذگ  اب  هک  نادرگ  یسک  هوسا  ارم 

دنوادخ يرادهگن  ظفح و  مشچ  زا  نداتفا 

َِکتَیاَعِر ِْنیَع  ْنِم  َطَقَس  ْنَم  َْیمَر  ِیب  ِمَْرت  َال  َو 

104/47 .هداتفا وت  تبقارم  مشچ  زا  هک  یسک  نتخادنا  رود  دننامه  زادنین  رود  ارم  و 

( باذع رد   ) ناگدنوش ترپ  نداتفا  نوچمه  ینداتفا 

َنیِّدَرَتُْملا ِهَطْقَس  ْنِم  يِدَِیب  ْذُخ  َْلب  ...َِکتَیاَعِر  ِْنیَع  ْنِم  َطَقَس  ْنَم  َْیمَر  ِیب  ِمَْرت  َال 

(. هد متاجن   ) ریگب ار  متسد  ناگدش ، ترپ  طوقس  زا  هکلب  .هداتفا  وت  تبقارم  مشچ  زا  هک  یسک  نتخادنا  رود  دننامه  زادنین  رود  ارم 

104/47

ناگداتفا زا  دنوادخ ، يریگتسد 

َتْشَْعنَأ ٍهَعْرَص  ...ْنِم  ْمَک 

.يدرک دنلب  هک  ییاه  ندروخ  نیمز  هب  رایسب  هچ 

12/49

( هانگ رد   ) نداتفا ماگنه  هدنب ، شزغل  زا  ادخ  نتشذگرد 
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ِیتَّلَز ِراَثِْعلا  َْدنِع  َْتلَقَأ  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

.یتشذگرد 4/51 مشزغل  زا  نداتفا ، هانگ ) هب   ) ماگنه هک  ییوت 

شراسخر مامت  اب  هدنب ، نداتفا 

یِهْجَو ِّرُِحل  ِیتَْوبَک  ْمَحْرا  َيَالْوَم 

4/53 .نک محر  مراسخر ، مامت  اب  منداتفا  ور  هب  رب  نم ! يالوم 

تمهت ارتفا 

مدرم دارفا 

طارفا

سفن شهاوخ  رد  طارفا 
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ِهَوْهَّشلا ِحاَْحلِإ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

.توهش 1/8 يور  هدایز  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

ناراکهنگ رفیک  رد  ادخ ، ندرکن  طارفا 

ُهاَصَع ْنَم  ِباَقِع  ِیف  ُطِْرُفی  َال  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 

.دنک 12/16 یمن  يور  هدایز  ناراکهانگ  رفیک  رد  هکنآ  ییوت  و 

نتخورفا

نآرق غارچ  زا  نتخورفا ، غارچ 

ِهِحاَبْصِِمب ُِحبْصَتْسَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

7/42 .دنزورفا یم  ینشور  نآ ، غارچ  رون  زا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

رازبا رازفا 

شیازفا

هتساک وا  زا  ادخ  هک  ره  يارب  يا ، هدنیازفا  ِدوبن 

ٌِدئاَز ْمُْهنِم  َصَقَن  ْنَم  ُدیِزَی  َال 

5/1 .دیازفا یمن  يا  هدنیازفا  هتساک ، ادخ )  ) هک یناسک  زا 

وا هب  ادخ  هک  ره  يارب  يا ، هدنهاک  ِدوبن 

هداد یناوارف 

ٌِصقاَن ُهَداَز  ْنَم  ُصُْقنَی  َال 

5/1 .دهاک یمن  يا  هدنهاک  هداد ، یناوارف  وا  هب  ادخ )  ) هک یسک  زا 

یهلا ياه  تمعن  زا  کیره  ربارب  نیدنچ  یساپس 

اًدَمْرَس اًَدبَأ  ًهَفَعاَضُم  اًفاَعْضَأ  اَهُدَدَع  اَْهنِم  ٍهَدِحاَو  ِّلُک  َناَکَم  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 
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27/1 .دیواج هشیمه و  ربارب ، نیدنچ  هرامش  هب  اهنآ  زا  کی  ره  ياج  هب  ار ، وا  ساپس  سپ 

مالسا تّما  ندیشخب  ینوزف 

َّلَق ْنَم  یَلَع  ِهِّنَِمب  اَنَرَّثَک 

2/2 .دیشخب ینوزف  دندوب ، كدنا  هک  یناسک  رب  دوخ ، ناسحا  اب  ار  ام 

اه یبوخ  زا  شربارب  نیدنچ  هب  اه ، يدب  لیدبت 

ِتاَنَسَْحلا َنِم  اَِهفاَعْضَِأب  ِتاَئِّیَّسلا  َلِّدَبُم  اَی 

26/2 .اه یبوخ  زا  نآ  ربارب  نیدنچ  هب  اه  يدب  هدننک  لیدبت  يا 

ناگتشرف بّرقت  تمارک و  هدنیازف  يدورد 

ْمِِهتَراَهَط یَلَع  ًهَراَهَط  ْمِِهتَماَرَک َو  یَلَع  ًهَماَرَک  ْمُهُدیَِزت  ًهاَلَص  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  َو 
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25/3 .دیازفیب ناشیکاپ  رب  يا  یکاپ  ناشتمارک و  رب  یتمارک  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نانآ  رب  و 

دوخ ناهانگ  شیازفا  هب  رارقا 

ْتَّلَجَف ُُهبُونُذ  ْتَمُظَع  يِذَّلا  .ِهِّبَر  ِهَمْرُِحب  ِّفِخَتْسُْملا  ِهِسْفَِنل  ِِملاَّظلا  ِلِیلَّذلا  ِْدبَْعلا  َلاَقَم  ُلُوقَأ  َْلب  ...

شناهانگ هکنآ  .میوگ  یم  نخـس  هدرمـش ، کبـس  ار  شراگدرورپ  تمرح  هدومن و  متـس  دوخ  هب  هک  راوخ  يا  هدنب  دننامه  هکلب  ...
8و7/12 .تسا ینوزف  هب  ور  گرزب و 

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  هدنیازف ، يدورد 

ًهَیِماَن ًهَِمئاَد  ًهاَلَص  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص 

24/13 .هدنیازف هتسویپ و  يدورد  .تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب 

َكُْریَغ اَهیِصُْحی  َال  ِیتَّلا  ِفاَعْضَْألِاب  ِهِّلُک  َِکلَذ  َفاَعْضَأ  َو  ِْهیَلَع ، َْتیَّلَص  ْنَم  یَلَع  َْتیَّلَص  اَم  َدَدَع  ...ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

نیدنچ هب  نآ  همه  ربارب  نیدنچ  و  يا ، هداتـسرف  دورد  نارگید  رب  هک  يدورد  ددع  هب  .تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادـنوادخ 
19/44 .دنادن ار  اهنآ  رامش  وت  زج  هک  ربارب 

اَْهنِم یَْمنَأ  ٌهاَلَص  ُنوُکَت  َال  ًهَیِماَن  ًهاَلَص  ِْهیَلَع  ِّلَص 

51/47 .دشابن نآ  زا  رت  ناوارف  يدورد  هک  یناوارف  دورد  تسرف ، دورد  وا  رب 

َِکلَذ َعَم  ُئِْشُنت  ...ًهاَلَص  ِِهلآ ، یَلَع  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو 

َكُْریَغ اَهُّدُعَی  َال  َفیِعاَضَت  ِیف  ًهَداَیِز  ِماَّیَْألا  ِروُرُک  یَلَع  اَهُدیَِزت  َو  اَهَْدنِع ، ِتاَوَلَّصلا  َْکِلت  اَهَعَم  ُفِعاَُضت  ٍتاَوَلَص 

ربارب نیدنچ  نآ  اب  ار  هتـشذگ  ياهدورد  هک  يروآ ، دیدپ  رگید  ياهدورد  نآ  اب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادـناخ  رب  وا و  رب  و 
55/47 .دنک شرامش  ار  نآ  دناوتن  یسک )  ) وت زج  هک  ربارب  نیدنچ  رد  یندوزفا  ییازفیب ، راگزور  رذگ  اب  ار  نآ  ینک و 

تمایق رد  هدنب ، ياه  يدب  شیازفا 

ٌءْیَش َّیَلَع  یَْقبَی  َال  یَّتَح  ...َكَْدنِع  اَم  ِرِیثَک  َِکتَّیِطَع َو  ِلیِزَج  ْنِم  یِّنَع  ِهِّدَأَف  یِسْفَن ، ْنِم  اَنَأ  ُُهْتلَفْغَأ  َّیَلَع َو  ُهَْتیَـصْحَأ  ْدَق  اَّمِم  ِّبَر ، اَی  َوُه ،
ِّبَر اَی  َكاَْقلَأ  َمْوَی  ِیتاَئِّیَس  ْنِم  ِِهب  َفِعاَُضت  ْوَأ  ِیتاَنَسَح ، ْنِم  ِِهب  ِینَّصاَُقت  ْنَأ  ُدیُِرت  ُْهنِم 

ار نآ  سپ  .مدـش  لفاغ  نآ  زا  هنارـسدوخ  نم  يا و  هدروآ  باسح  هب  نم  رب  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نم ، راگدرورپ  يا  فیلکت )  ) نآ
یکین زا  نآ  ببـس  هب  یهاوخب  هک  دـَنامن  نم  رب  نآ  زا  يزیچ  اـت  .نک  ادا  نم  بناـج  زا  تسوت ، دزن  هک  یناوارف  گرزب و  ياـطع  زا 
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7/22 .نم راگدرورپ  يا  .منک  یم  رادید  ار  وت  هک  يزور  رد  ییازفیب ، میاه  يدب  رب  ای  یهاکب ، میاه 

هدنب هب  هدنیازف ، یتسردنت  نداد 

ًهَیِماَن ًهَِیلاَع  ًهَِیفاَش  ًهَِیفاَک  ًهَِیفاَع  ِیِنفاَع 

2/23 .نوزفازور یلاع و  شخب ، يدوبهب  یفاک ، یتیفاع  .هد  تیفاع  نم  هب 
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نیدلاو تانسح  شیازفا 

اَمِِهتاَنَسَح ِیف  ًهَداَیِز  ...ُْهلَعْجاَف  ...يًذَأ  ْنِم  یِّنِم  اَمُهَّسَم  اَم  َّمُهَّللا َو 

.هد رارق  ناشیاه  یکین  شیازفا  ببس  ار  نآ  سپ  هدیسر ، نانآ  هب  نم  زا  هک  يرازآ  ره  ادنوادخ و 

8/24

نیدلاو يارب  نادنزرف ، رمع  شیازفا 

ْمِِهلاَجآ ِیف  ِیل  ْدِز  ...یَِهلِإ 

.ازفیب میارب  ناشرمع  تّدم  رد  ادنوادخ 

2/25

نادنزرف هلیسو  هب  رابت ،)  ) هرامش ندوزفا 

يِدَدَع ْمِِهب  ْرِّثَک  ...َّمُهَّللا 

.ازفیب 4/25 منادنزرف )  ) اهنآ هلیسو  هب  ارم  دادعت  ادنوادخ 

مالسلا هیلع  ماما  ّقح  هب  تبسن  ناگیاسمه ، شنیب  شیازفا 

ْمِِهب َدَعْسَأ  ِیب َو  اوُدَعْسَی  یَّتَح  ِیلْضَِفب  ًهَفِْرعَم  َو  یِّقَح ، ِیف  ًهَریَِصب  ْمُهْدِز  َو  ...

تخب کین  اهنآ ، هلیسو  هب  نم  دنوش و  تخب  کین  نم ، هلیسو  هب  نانآ  ات  .ازفیب  نم  هب  تبسن  نانآ  یـسانش  تلیـضف  ینیب و  قح  رب  و 
4/26 .مدرگ

يور هدایز  زا  هدنب ، نتشادزاب 

ِداَیِدْزِالا ِفَرَّسلا َو  ِنَع  ِیْنبُجْحا  َو 

3/30 .راد زاب  يور  هدایز  فارسا و  زا  ارم  و 

یهلا تیاده  ندوزفا 

ِیلَمَع ِیف  ِقِیفْوَّتلا  َیلِإ  ِِهب  ُلِصَأ  اَم  َكاَدُه  ْنِم  ِینْدِز  َو 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 227 

http://www.ghaemiyeh.com


16/37 .مسرب ملمع  رد  قیفوت  هب  نآ  اب  هک  ازفیب ، میارب  ار  دوخ  تیاده  و 

( وا رون   ) یتساک ینوزف و  اب  هام ، نتشامگ  تمدخ  هب 

ِناَصْقُّنلا ِهَداَیِّزلِاب َو  َکَنَهَْتما  َو 

.تفرگ تمدخ  هب  یتساک ، ینوزف و  اب  ار  وت  و 

2/43

ادخ زا  نتفای  ینوزفا  هدنب و  يراگتسر 

َْکنِم ِهَداَیِّزلا  َو  َْکیَلَع ، ِهَداَفِْولِاب  ْمُهَزْوَف  ...ُدیُِرت 

12/45 .دنوش راگتسر  وت ، بناج  زا  نتفای  ینوزفا  وت و  يوس  هب  ندمآ  رد  یهاوخ  یم 

ناگدنب اب  دتس  داد و  رد  اهب  ندوزفا  ادخ و 

َكِداَبِِعل َکِسْفَن  یَلَع  ِمْوَّسلا  ِیف  َتْدِز  يِذَّلا  َْتنَأ 

12/45 .يا هدوزفا  دوخ  رب  نآ  ياهب  رد  تناگدنب ، اب  دتس  داد و  رد  هکنآ  ییوت 

ندوزفا رب  ادخ ، هدارا 

ُءاَشَی ْنَِمل  ُفِعاَُضی  ُهَّللا 

ربارب نیدنچ  دهاوخب ، هک  ره  يارب  ادخ 
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.دنک 13/45 یم 

نآ شیازفا  ادخ و  هب  نداد  ماو 

ًهَرِیثَک اًفاَعْضَأ  َُهل  ُهَفِعاَُضیَف  اًنَسَح  اًضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم 

13/45 .؟ دیامن نوزفا  ربارب  دنچ  نیدنچ و  هب  شیارب  ار  نآ  ادخ  هک  .وکین  یماو  دهد ، ماو  ادخ  هب  هکنآ  تسیک 

تانسح شیازفا  رگنایب  ِتایآ  لوزن 

ِتاَنَسَْحلا ِفیِعاَضَت  ْنِم  ِنآْرُْقلا  ِیف  َّنِهِِرئاَظَن  ْنِم  َْتلَْزنَأ  اَم  َو 

13/45 .يداتسرفورف نآرق  رد  اه  یکین  ياه  شیازفا  زا  هک  ییاه ) هیآ   ) نآ ياهدننام  و 

شیازفا یهلا و  ساپس 

ْمُکَّنَدیِزََأل ُْمتْرَکَش  ِْنَئل 

14/45 .مهد ینوزف  ار  امش  دیرازگ ، رکش  رگا 

یهلا ياه  تمعن  شیازفا  تهج  نداد ، هقدص 

َكِدیِزَِمل اًبَلَط  ََکل  اُوقَّدَصَت 

16/45 .دنداد هقدص  وت  ياضر )  ) يارب وت ، تمعن )  ) ندوزفا ِبلط  تهج 

ناضمر هام  رد  نامیا ، شیازفا 

ِناَمیِْإلا َنِم  ِهِیف  َْتفَعاَض  َو 

.يدومن ربارب  نیدنچ  نآ ، رد  ار  نامیا  و 

20/45

یهلا ياه  هنیجنگ  شیازفا 

ُضیِفَت َْلب  ُصُْقنَت  َال  َکَِنئاَزَخ  َّنِإ 

.دبای 50/45 یم  ینوزف  هکلب  دوش ، یمن  مک  وت  ياه  هنیجنگ  انامه 
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ربارب دنچ  نوزفا و  ییاطع 

َِکلْضَف ْنِم  ُهَفاَعْضَأ  اَنِطْعَأ  َو  َكِدْجُو ، ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف  ...ِِهتَیاَعِر  َّقَح  َرْهَّشلا  اَذَه  یَعَر  ْنَم  َّمُهَّللا َو 

ام هب  ار  نآ  دـننام  تدوخ ، دزن  يرگناوت )  ) زا سپ  تسا ؛ شتیاعر  ّقح  هک  يروط  هب  ار ، هام  نیا  هدرک  تیاعر  سک  ره  ادـنوادخ و 
50/45 .امرف اطع  ام  هب  ار  نآ  ربارب  نیدنچ  تلضف ، زا  شخبب و 

اه یکین  هدنهد  شیازفا  دنوادخ ،

اَهَیِْمُنی یَّتَح  َهَنَسَْحلا  ُرِْمُثی  ْنَم  اَی 

.دیازفیب 11/46 ار  نآ  ات  دنک ، یم  روراب  ار  یکین  هک  یسک  يا 

دنوادخ يدونشوخ  هدنیازفا  یساپس 

َكاَضِر یَلَع  ُدیِزَی  اًدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 

35/47 .دیازفیب تا  يدونشوخ  رب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس  و 
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( دمح  ) یپرد یپ  ياه  شیازفا 

ًهَفِداَرَتُم اًفاَعْضَأ  ُدَیاَزَتَی  َو  ِهَنِمْزَْألا ، ِروُرُک  یَلَع  ُفَعاَضَتَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

39و36/47 .دبای شیازفا  ربارب  نیدنچ  هتسویپ ، دوش و  ربارب  نیدنچ  اه ، نامز  شدرگ  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

َْکنِم ًالْوَط  ٍدیِزَم  َدَْعب  ٍدیِزَِمب  ُُهلِصَت  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

.یهد دنویپ  یپرد  یپ  ینوزفا  اب  تناسحا ، يور  زا  ار  نآ  وت  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

48و36/47

ناگدنسیون ياه  هت  _ شون رب  هدنریگ ، ینوزف  یساپس 

ُهَبَتَْکلا َِکباَتِک  ِیف  ُْهتَصْحَأ  اَم  یَلَع  ُدیِزَی  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

40و36/47 .دبای ینوزفا  دنا ، هدروآ  رامش  هب  وت  باتک  رد  لامعا )  ) ناگدنسیون هچنآ  رب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

( تمعن  ) شیازفا دمح و 

ِهِرُوفُِوب َدیِزَْملا  َکِمَرَِکب  ُبِجُوی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

.دَنادرگ مزال  ار  تمعن )  ) یناوارف تمرک ، هارمه  هب  شا  يرایسب  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

48و36/47

دنوادخ يدونشوخ  هدنیازف  يدورد 

ًهاَلَص ِْهیَلَع  ِّلَص  َُهل َو  َكاَضِر  یَلَع  ُدیَِزت  َکیِضُْرت و  ًهاَلَص  ِْهیَلَع  ِّلَص  َو  ُهاَضِر ، یَلَع  ُدیَِزت  ِهیِـضُْرت َو  ًهاَلَـص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 
اَِهب اَّلِإ  َُهل  یَضَْرت  َال 

دورد وا  رب  .دـیازفیب و  شا  يدونـشوخ  رب  دزاـس و  شدونـشوخ  هک  يدورد  تـسرف ، دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  نـم ، راـگدرورپ 
نآ هب  زج  وا  يارب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  وا  رب  .دیازفیب و  وا  يارب  تا  يدونـشوخ  رب  دـنک و  دونـشوخ  ار  وت  هک  يدورد  تسرف ،

52/47 .يوشن یضار 

مالسلا مهیلع  همئا  ناتسود  رب  هدنیازف ، ياهدورد 

ِتاَِحئاَّرلا ِتاَیِداَْغلا  ِتاَیِماَّنلا  ِتاَیِکاَّزلا  ِتاَکَراَبُْملا  ِتاَوَلَّصلا  ...ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 
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.تسرفب ماش ، حبص و  ره  رد )  ) هدنیازف كاپ ، كرابم ، ياهدورد  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

64/47

ادخ هاگرد  هب  هدنب ، زاین  رقف و  شیازفا 

اًْرقَف ًهَقاَف َو  َْکَیلِإ  ِینْدِز  َو 

118/47 .ازفیب تهاگرد  هب  مزاین  رقف و  رب  و 

یهلا لضف  ندوزفا 

َكَْدنِع اَم  ِهَعَس  َِکلْضَف َو  ْنِم  ِینْدِز  َو 

28/48 .ازفیب تسوت ، دزن  هچنآ  یخارف  لضف و  زا  میارب  و 

هدنب باذع  اب  ادخ ، کلم  شیازفا  مدع 
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ِْهیَلَع َْربَّصلا  َُکْتلَأََسل  َکِْکُلم  ِیف  ُدیِزَی  اَّمِم  ِیباَذَع  َّنَأ  َْول  َو  ٍهَّرَذ ، َلاَْقثِم  َکِْکُلم  ِیف  ُدیِزَی  اَّمِم  ِیباَذَع  َْسَیل 

هنیآ ره  دوزفا ، یم  تا  یهاشداپ  رد  هک  دوب  يزیچ  نم  باذع  رگا  .دـیازفیب و  وت  یهاشداپ  رب  يا  هّرذ  هک  تسین  يزیچ  نم ، باذـع 
6/50 .متساوخ یم  وت  زا  ار  نآ  رب  ییابیکش 

شیازفا ندوزفا 

شیازفا نوزفا 

راهم راسفا 

ترسح سوسفا 

اشفا

یکین ریخ و  ندرک  شاف  قیفوت ) )

ِهَفِراَْعلا ِءاَْشفِإ  ...ِیف  ...َنیِِحلاَّصلا  ِهَْیلِِحب  ِینِّلَح 

10/20 .ارایب ناگتسیاش  تنیز  هب  یکین ، ندرک  راکشآ  رد  ارم 

ندرک ترپ  ندنکفا 

: رد دوخ  ندنکفا 

دنوادخ رایتخا  .أ 

َْکیَدَی َْنَیب  اَنَسُْفنَأ  اَنْحَرَط  ْذِإ  اَِننْغَأ 

، میا هدنکفا  وت  هاگشیپ  رد  ار  شیوخ  نوچ 

5/10 .نادرگ نامزاین  یب 

یهابت داسف و  ياه  هّرد  .ب 

ٍفََلت َباَعِش  ُْتلَلَح  َو  ِكاَلَْهلا ، َهَیِدْوَأ  ُتْمَّحَقَت 

2/49 .مدش دراو  يدوبان  ياه  هّرد  هب  متفر و  تکاله  ياه  يداو  رد 
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تامّرحم .ج 

َِکتاَمُرُِحل اًمُّحَقَت  اَّلِإ  ُْتَیبَأ 

.ما 14/49 هتشادن  يراک  وت  ياه  مارح  رد  ندش  دراو  زج  نم 

ندنام تماقا 

يوریپ ادتقا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  يراگتسر  تیاده و  ياه  هناشن  هب  ادتقا 

ْمِهِراَنَم ِهَیاَدِِهب  ِماَم  _ ِْتئِْالا َو  ْمِهِراَثآ ، ِْوفَق  ِیف  ٌّکَش  ْمُهِْجلَتْخَی  َْمل 

.تخاسن هتفشآ  ناشیا  تیاده  غارچ  هب  ادتقا  اهنآ و  ياه  هناشن  يوریپ  زا  ار  ناشیا  يدیدرت 

11/4

نآرق ییانشور  هب  ندومن  ادتقا 

ِهِراَفْسِإ ِجُّلَبَِتب  يِدَتْقَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

ششخرد هب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 
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7/42 .دننک یم  ادتقا  نآ  ییانشور 

مالسلا مهیلع  همئا  تماما  هب  ادتقا 

ُمِِهتَماَمِِإب َنیِّمَتْءوُْملا  ...ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

64/47 .تسرف دورد  دنناشیا ، تماما  هب  ناگدننکادتقا  هک  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

مادقا

تّقشم اب  راک  فّلکت و  رب  مادقا 

ِهَْفلُْکلا یِطاَعَت  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

.تّقشم 2و1/8 اب  ِراک  نداد  ماجنا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

فارسا هب  مادقا 

ِفاَرْسِْإلا ِلُواَنَت  ْنِم  َِکب  ُذوُعَن 

7/8 .فارسا ماجنا  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ 

هبوت هب  مادقا  يرامیب و 

َِهبْوَّتلا ِلُواَنَِتل  اًهِیْبنَت  ...اَِهب  ِینَتْصَّحَم  ِیتَّلا  ِهَّلِْعلا  ُْتقَو  ْمَأ  ...ِهَّحِّصلا  ُْتقَو  َأ  ََکل ...؟ ِرْکُّشلِاب  ُّقَحَأ  ِْنَیلاَْحلا  ُّيَأ  ...يِرْدَأ  اَمَف 

نآ اب  ارم  هک  يرامیب  تقو  ای  یتسردنت  تقو  ایآ  تسا ؟ رتراوازـس  وت  يارب  يرازگ  ساپـس  هب  لاح ، ود  نیا  زا  کی  مادک  مناد  یمن 
؟2/15-4 دشاب یهاگآ  هبوت  نتفرگارف  يارب  ات  يداد  تاجن 

ناطیش ادخ و  توعد  نیب  نتفرگ  رارق  نامز  يدب ، هب  هدنب  مادقا 

ُهَتَوْعَد ُِعبَّتَأَف  ِناَْطیَّشلا  ِهَوْعَد  َِکتَوْعَد َو  َْنَیب  ُِفقَأ  َنیِح  یِّنِم ؟ ِءوُّسلا  یَلَع  اًماَْدقِإ  ُّدَشَأ  ...ْنَم  َو 

یم ار  وا  توعد  متـسیا ، یم  ناطیـش  توعد  وت و  توـعد  نیب  هک  یماـگنه  تسا ، رت  كاـب  یب  تشز  لاـمعا  رب  نم  زا  یـسک  هچ  و 
؟23/16 مریذپ

یهلا رفیک  زا  هدنراد  هگن  هب  زج  ندرکن  مادقا 

َِکباَقِع ْنِم  یِقَی  يِذَّلا  اَّلِإ  یَطاَعَتَن  َال  ...یَّتَح  ...َکیِصاَعَم  ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 235 

http://www.ghaemiyeh.com


7و6/44 .میهدن ماجنا  دراد ، هاگن  وت  رفیک  زا  هچنآ  زج  ات  .امرف  يرای  ناهانگ  زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 

دنوادخ هتسیاش  یتدابع  هب  مادقا 

ِهَداَبِْعلا َنِم  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  اَم  ِلُواَنَت  یَلَع  اَّنِعَأَف  ُهاَنَتْغََّلب  اَذِإَف 

46/45 .امرف يرای  ینآ ، هتسیاش  وت  هک  یتدابع  ماجنا  رب  ار  ام  يدناسر ، نآ  هب  ار  ام  نوچ  سپ 

وا دیدهت  هب  ملع  اب  ادخ ، ینامرفان  هب  مادقا 

َكِدیِعَِوب اًفِراَع  ِْهیَلَع  َمَْدقَأَف 

68/47 .درک مادقا  اه  ینامرفان  نآ  رب  تدیدهت ، هب  ملع  اب  سپ 
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: ناهانگ یهاون و  هب  مادقا  ّتلع 

رورغ .أ 

اًریِْرغَت ُْهنَع  َْتیَهَن  اَم  یَطاَعَت 

6/31 .هداد ماجنا  يا ، هدومن  یهن  نآ  زا  هچنآ  رورغ ، اب 

ادخ ربارب  رد  تأرج  .ب 

اًئِرَتُْجم َْکیَلَع  َمَْدقَأ  يِذَّلا  اَنَأ 

77/47 .دومن مادقا  هانگ ) هب   ) وت ربارب  رد  تأرج ، يور  زا  هکنآ  منم 

فارتعا رارقا 

نونکا

ینونک یگدنز )  ) یخارف رد  ییاسراپ 

ِلِجاَْعلا ِهَعَس  ِیف  ْمُهَدِّهَُزت  َو 

.ییامن لیم  یب  ار  نانآ  ایند  یگداشگ  رد  و 

16/4

ایند ینونک  دوس  هب  ندیسر  يارب  نیمز ، رد  شدرگ 

ْمُهاَْینُد ْنِم  ِلِجاَْعلا  ُْلیَن  ِهِیف  اَِمل  اًبَلَط  ِهِضْرَأ ، ِیف  اوُحَرْسَی 

دوس هب  ندیسر  يارب  دنتفا ، وپاکت  هب  نیمز  رد 

6/6 .ایند زا  ینونک 

ینونک يایند ) رد  ، ) ادخ مشخ  زا  ینمیا  تراشب 

ِلِجْآلا َنوُد  ِلِجاَْعلا  ِیف  َِکلَِذب  ِینْرَِّشب  َو  َکِطْخُس ، ْنِم  اًناَمَأ  ِیل  ُْبتْکا  َو 

.هد هدژم  نآ  هب  ارم  ترخآ ،)  ) هدنیآ زا  شیپ  ایند )  ) نونکا مه  سیونب و  میارب  ار  تمشخ  زا  ینمیا  و 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 237 

http://www.ghaemiyeh.com


33/16

ینونک يایند  رد  هدنب ، تساوخرد  ياطع 

ِهَرِخْآلا ِلِجآ  اَْینُّدلا َو  ِلِجاَع  ِیف  يَِدلَِول  یِسْفَِنل َو  َُکْتلَأَس  يِذَّلا  َْلثِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  ِتاَِملْسُْملا َو  َنیِِملْسُْملا َو  َعیِمَج  ِطْعَأ 

ياـیند رد  مدومن ، تساوخرد  وت  زا  منادـنزرف  دوخ و  يارب  هچنآ  ِدـننام  ناـمیا ، اـب  ناـنز  نادرم و  ناملـسم و  ناـنز  نادرم و  همه  هب 
.شخبب 12/25 هدنیآ  ترخآ  ینونک و 

رارصا حاحلا 

رفک داحلا 

راّفک نادحلم و  رب  ادخ ، باذع 

َنیِدِْحلُْملا یَلَع  َِکتَمِقَن  یَحَر  ْرِدَأ 

شدرگ هب  نادحلم  يارب  ار  ترفیک  بایسآ 
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.روآرد 3/36

: رد يور  جک  داحلا و  زا  ناگدنب  ندنادرگ  رود 

دنوادخ رما  .أ 

ِهِْرمَأ ِیف  ِّکَّشلا  ِداَْحلِْإلا َو  َنِم  اَنَبَّنَج  ...اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

10/1 .تخاس رود  دوخ ، رما  رد  کش  يور و  جک  زا  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

دیحوت .ب 

َكِدیِحَْوت ِیف  َداَْحلِْإلا  اَْنبِّنَج 

.نادرگ رود  تا  یگناگی  رد  يورجک  زا  ار  ام 

13/44

فطل فاطلا 

یتسود زین  سنا و  تفلا 

نتخومآ اقلا 

هدنب هب  ناطیش ، تائاقلا 

َِکتَمَظَِعل اًرْکِذ  ِدَسَْحلا  یِّنَظَّتلا َو  یِّنَمتَّلا َو  َنِم  یِعوُر  ِیف  ُناَْطیَّشلا  یِْقُلی  اَم  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

دای دنکفا ، یم  نم  لد  رد  کشر ، یفاب و  لایخ  وزرآ و  زا  ناطیش  هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

13/20 .هد رارق  ار  تا  یگرزب 

ماهلا

ناگدنب هب  يرازگرکش ، ماهلا 

ِهِرْکُش ْنِم  اَنَمَْهلَأ  ...اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

.دومن 10/1 ماهلا  ام  هب  ار  شرکش  هک  ار  يادخ  ساپس  و 
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ِماَْعنِْإلا ِناَسْحِْإلا َو  یَلَع  َرْکُّشلا  َکِماَْهلِإ  ...یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف 

28/32 .يدرک ماهلا  نم  هب  ار  تنداد  تمعن  ندرک و  یکین  رب  يرازگرکش  هک  ار  وت  ساپس  سپ 

َكَرْکُش ُهَتْمَْهلَأ  َْتنَأ  َو  َكَرَکَش ، ْنَم  ُرُکْشَت 

6/45 .يا هدرک  ماهلا  وا  هب  وت  ار  يرازگرکش  هکنآ  لاح  ینک و  ینادردق  درک ، رکش  ار  وت  هک  ره 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  نآرق ، شناد  ندومن  ماهلا 

اًلَّمَکُم ِِهِبئاَجَع  َْملِع  ُهَتْمَْهلَأ  َو 

5/42 .يدرک ماهلا  وا  هب  لماک ، تروص  هب  ار  شیاه  یتفگش  هب  ملع  و 

ادخ ّیلو  هب  يرازگرکش ، ندومن  ماهلا 

ِهِیف ُهَْلثِم  اَنْعِزْوَأ  َو  ِْهیَلَع ، ِِهب  َتْمَْعنَأ  اَم  َرْکُش  َکِِّیلَِول  ْعِزْوَأَف  َّمُهَّللا 

( رکش  ) نآ دننام  امرف و  ماهلا  يا ، هداد  تمعن  وا  هب  هک  ار  هچنآ  ِرکش  دوخ ، ّیلو  هب  سپ  ادنوادخ ،
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61/47 .امن ماهلا  ام  هب  تمعن ، رد  ار 

: دیامن ماهلا  ناشیا  هب  هک  دنهاوخ  یم  ادخ  زا  ناگدنب  هچنآ 

ناطیش نتخاس  رود  لیاسو  .أ 

َُهل ُهُّدُِعن  اَم  اَنْمِْهلَأ  ...َّمُهَّللا 

7/17 .امرف ماهلا  ام  هب  میزاس ، هدامآ  دیاب  وا  نتخاس ) رود   ) يارب هچنآ  ادنوادخ 

يراکزیهرپ .ب 

يَْوقَّتلا ِینْمِْهلَأ  َو 

16/20 .نکفا ملد  رد  يراکزیهرپ  و 

تسا بجاو  نیدلاو ، هرابرد  هچنآ  نتسناد  .ج 

اًماَْهلِإ َّیَلَع  اَمَُهل  ُبِجَی  اَم  َْملِع  ِینْمِْهلَأ  َو 

3/24 .نک ماهلا  نم  هب  تسا ، بجاو  نم  رب  نانآ  ّقح  رد  هک  ار  هچنآ  نتخومآ  و 

كاپ صلاخ و  نانیمطا  .د 

ًهَِصلاَخ ًهَِقث  اَنْمِْهلَأ 

.زادنیب ناملد  رد  صلاخ  ینانیمطا 

2/29

ریخ رما )  ) تخانش ه ._

ِراَِیتْخِالا َهَفِْرعَم  اَنْمِْهلَأ  َو 

.امرف ماهلا  ام  هب  ار  ریخ  راک )  ) تفرعم و 

2/33

یهلا ّتیشم  هب  تبسن  يربنامرف  .و 
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َِکتَّیِشَم ْنِم  اَْنیَلَع  َتْدَرْوَأ  اَِمل  َداَیِْقنِالا  اَنْمِْهلَأ 

5/33 .امرف ماهلا  ام  هب  یتخاس -  دراو  ام  رب  هک  ار -  تا  هتساوخ  رب  یِهن  ندرگ 

ادخ ياطع  تمعن و  زا  يرازگ  ساپس  .ز 

َِکتَمِْعن َرْکُش  ِهِیف  اَنْعِزْوَأ  َو 

7/43 .نک ماهلا  ام  هب  ار  تتمعن  رکش  هام )  ) نآ رد  و 

ِهِینَْتَیلْوَأ اَِمب  َِیْنثُأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  َو 

114/47 .میوگ ار ) وت  ي   ) انث يا ، هداد  نم  هب  هچنآ  رطاخ  هب  هک  نک  ماهلا  نم  هب  و 

ناضمر هام  تمرح  يرترب و  تخانش  .ح 

ِِهتَمْرُح َلاَلْجِإ  ِِهلْضَف َو  َهَفِْرعَم  اَنْمِْهلَأ 

6/44 .نک ماهلا  ام  هب  ار  شمارتحا  ِتشاد  گرزب  و  شتلیضف ، ِتخانش 

ّیلو زین  اوشیپ و  ماما 

تماما

 ( مالسلا مهیلع  همئا   ) تماما هب  ادتقا 

ُمِِهتَماَمِِإب َنیِّمَتْءوُْملا  ...ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 
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64/47 .تسرف دورد  دنناشیا ، تماما  هب  ناگدننکادتقا  هک  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

راد تناما 

ناراد تناما  هبتر  ندرک  بصغ 

اَهوُّزَْتبا ِدَق  اَِهب  ْمُهَتْصَصَتْخا  ِیتَّلا  ِهَعِیفَّرلا  ِهَجَرَّدلا  ِیف  َِکئاَنَمُأ  َعِضاَوَم  َِکئاَیِفْصَأ َو  َِکئاَفَلُِخل َو  َماَقَْملا  اَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا 

ناشیا هب  هک  ییالاو  هجرد  رد  تسا ، تناراد  تناما  هاگیاج  تناگدـیزگرب و  نانیـشناج و  يارب  ماـقم ، نیا  هک  یتسرد  هب  ادـنوادخ ،
9/48 .دندوبر ار ) نآ  نانمشد  و  ، ) يداد صاصتخا 

: یهلا ناراد  تناما 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .أ 

َِکیْحَو یَلَع  َِکنیِمَأ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

3/2 .تسرف دورد  تیحو -  نیما  دّمحم -  رب  ادنوادخ 

لیئربج .ب 

َِکیْحَو یَلَع  ُنیِمَْألا  ُلیِْربِج 

4/3 .تسوت یحو  نیما  لیئربج 

ناگتشرف .ج 

ْنِم َنیِذَّلا  ِهَِکئاَلَْملا  یَلَع  َو  ْمِْهیَلَع ، ِّلَصَف  ...

َِکتَالاَسِر یَلَع  ِهَناَمَْألا  ِلْهَأ  ...ْنِم  ْمِِهنوُد 

6/3 .دنراد تناما  تیاه  مایپ  ندناسر  رب  دنرت و  نییاپ  نانآ  زا  هک  یناگتشرف  رب  زین  و  تسرف ، دورد  اهنآ  رب  سپ  ...

َِکیْحَو یَلَع  َنِینَمَتْءوُْملا  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

10/3 .دنراد تناما  وت  یحو  رب  هک  اهنآ  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

تّما
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دوجو  زا  هتشذگ ، ياه  تّما  ندوب  هرهب  یب 

ِهَیِضاَْملا ِمَمُْألا  َنوُد  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهِِّیبَن  ٍدَّمَحُِمب  اَْنیَلَع  َّنَم  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

1/2 .هتشذگ ياه  تّما  رب  هن  داهن ، ّتنم  ام  رب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  شربمایپ  هب  هک  ار  ییادخ  ساپس  و 

شتّما نانمؤم  ّقحرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  تعافش 

ُهَتْدَعَو اَم  َّلَجَأ  ِهَعاَفَّشلا  ِنْسُح  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  ِِهتَّمُأ  َنیِرِهاَّطلا َو  ِِهلْهَأ  ِیف  ُْهفِّرَع  َو 

شکاپ هداوناخ  هرابرد  وکین  تعافش  زا  ار  وا  و 
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25/2 .نک هاگآ  يا ، هداد  هدعو  وا  هب  هچنآ  زا  شیب  شتّما ، نانمؤم  و 

شتّما هب  هدنهددنپ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 

اََهل َحَصَنَف  ِِهتَّمُِأل  ِحْصُّنلِاب  ُهَتْرَمَأ 

22/6 .درک تحیصن  ار  اهنآ  سپ  يداد ، روتسد  شتّما  ندرک  تحیصن  هب  ار  وا 

اهنآ تّما  بناج  زا  ناربمایپ ، هب  یهلا  شاداپ 

ِِهتَّمُأ ْنَع  َِکئاَِیْبنَأ  ْنِم  اًدَحَأ  َْتیَزَج  اَم  َمَرْکَأ  َلَْضفَأ َو  اَّنَع  ِهِزْجا  ...ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

شتّما بناج  زا  تناربمایپ  هب  هک  ار  یـشاداپ  نیرت  یمارگ  نیرتهب و  ام  فرط  زا  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ادنوادخ 
23/6 .هد شاداپ  وا  هب  يداد ،

كرشم ياه  تّما  ندش  هتشک  تراسا و  تساوخرد 

...اًرْسَأ َکِضْرَأ َو  ِیف  اًْلتَق  ِباَرُّتلا  ِعَطَْقنُم  َیلِإ  ْمُهوُفِشْکَی  یَّتَح  ...َنیِکِرْشُْملا  َنِم  ْمِِهئاَزِِإب  ْنَم  یَلَع  َنیِِملْـسُْملا  َنِم  ٍهَیِحاَن  ِّلُِکب  ُزْغا  َّمُهَّللا 
ِكْرِّشلا ِمَمُأ  ِِرئاَس  ...ِموُّرلا َو  ِْدنِْهلا َو  َنِم  ِداَِلْبلا  ِراَْطقَأ  ِیف  َكَءاَدْعَأ  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

ار ناکرشم )  ) اهنآ نتفرگ ، ریسا  نتشک و  اب  ات  راد  لیسگ  دننآ ، لباقم  رد  هک  یناکرشم  اب  گنج  هب  ار  هیحان  ره  ناناملـسم  ادنوادخ 
رد كاخ  ياهتنا  هب 

ياه تّما  رگید  مور و  دنه و  زا  دنـشاب  هک  يرهـش  ره  رد  نک ، راچد  تشونرـس  نیدب  ار  تنانمـشد  همه  ادنوادخ و  .دننارب  تنیمز 
9و8/27 .كرشم

اه تّما  همه  رب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تّما  ندیزگرب 

ِمَمُْألا ِِرئاَس  یَلَع  ِِهب  اَنَتَْرثآ  َُّمث 

21/45 .يداد يرترب  هام ،)  ) نآ هلیسو  هب  اه  تّما  هیقب  رب  ار  ام  سپس 

شیامزآ ناحتما 

نتشادزاب عانتما 

يرای دادما 
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نامرف رما 

ینمیا نما 

ینمیا ّتینما 

راظتنا زین  دامتعا و  وزرآ ، دیما 

ریذپانداسک یتراجت  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  دیما 

ِِهتَّدَوَم ِیف  َرُوبَت  َْنل  ًهَراَِجت  َنوُجْرَی  ِِهتَّبَحَم ، یَلَع  َنیِوَْطنُم  اُوناَک  ْنَم  َو 

.دنتشاد داسک  نودب  یتراجت  هب  دیما  شا  یتسود  رد  هدنارورپ ، لد  رد  ار  وا  ّتبحم  هک  اهنآ  و 

5/4
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دنوادخ هب  وکین  دیما 

ََکل ِءاَجَّرلا  ِنْسُح  ِداَِقتْعا  یَلَع  اَِهب  ْمُُهثَْعبَت  ...ًهاَلَص  ...َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

15و14و13/4 .يزیگنارب دوخ  هب  وکین  يدیما  هب  داقتعا  رب  ار  ناشیا  نآ  ببس  هب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نیعبات  رب  ادنوادخ و 

یهلا شزرمآ  هب  دیما 

ِهَرِفْغَْمِلل ٌّوُجْرَم  ...َکَّنِإَف 

.تسوت هب  يراودیما  شزرمآ ، يارب  انامه 

15/12

دنوادخ هب  دامتعا  دیما و 

َِکب ِهَقِّثلِاب  ِیئاَجَر  َْکیَلَع  ُتْدَفْوَأ  َو  ِهَبْغَّرلِاب ، یَِهلِإ  اَی  َُکتْدَصَقَف ،

.مداتسرف وت  يوس  هب  ار  مدیما  وت  هب  دامتعا  اب  هدرک و  وت  گنهآ  ْلیم  يور  زا  نم  يادخ  يا  سپ 

18/13

ادخ زا  هدنب ، دیما  ندشن  عطق 

َْکنَع ِیئاَجَر  ْعَطْقَت  َال  َو 

22/13 .نکن مدیماان  دوخ  زا  و 

یهلا تمحر  هب  يراودیما 

َِکتَمْحَِرل ًءاَجَر  ...یِسْفَن  اَذَِهب  ُخِّبَوُأ  اَمَّنِإ 

شنزرس تروص  نیا  هب  ار  دوخ  ور  نیا  زا  اهنت 

.دشاب یم  وت  تمحر  هب  يراودیما  نوچ  منک ، یم 

28/16

هدنب زا  ناطیش ، دیما  عطق 
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اَّنِم ُهَءاَجَر  ْعَْطقا  ...َّمُهَّللا 

9/17 .نک عطق  ام  زا  ار  شدیما  ادنوادخ 

دنوادخ ندوب  هاگدیما  هدنب و  ّتیمورحم 

ُْتمِرُح ْنِإ  یِعَجَْتنُم  َْتنَأ 

.تسوت هب  نم  دیما  مدرگ ، دیماان  رگا 

20/20

یهلا تمحر  هب  دیما  هدنب و  يوزرآ  ییاجرباپ 

ِیلَمَأ َِکتَمْحَر  ِءاَجَر  ِیف  ْقِّقَح  ...َّمُهَّللا 

28/20 .شخب قّقحت  مراد  تتمحر  هب  دیما  رد  هک  ار  ییوزرآ  ادنوادخ 

قلخ تمعن  زا  رتهب  یتمعن ، نتشاد  هب  دیما 

َِکب َو َِکلَذ  َلَْضفَأ  یِسْفَِنل  ُتْوَجَر  اَّلِإ  ...َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َکِمَِعن  ْنِم  ًهَمِْعن  يَرَأ  َال  یَّتَح  ...ِدَسَْحلا  َنِم  ِرْدَّصلا  َهَماَلَـس  ِیْنقُزْرا  َو 
َْکنِم

هکنآ رگم  منیبن ، يا ، هداد  تناگدیرفآ  زا  کی  ره  هب  هک  ار  تیاه  تمعن  زا  یتمعن  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار  دسح  زا  هنیس  تمالـس  و 
12/22 .منک وزرآ  وت  زا  وت و  هلیسو  هب  دوخ ، يارب  ار  نآ  زا  رتهب 
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هدنب دیما  رد  ادخ ، اب  یسک  ندشن  کیرش 

ِیئاَجَر ِیف  ٌدَحَأ  َکُکَرْشَی  َال 

.تسین کیرش  وت  اب  نم ، دیما  رد  سک  چیه 

9/28

ادخ زا  ناراودیما ، دیما  نتشذگن 

َنیِجاَّرلا ُءاَجَر  ُهُزِواَُجی  َال  ْنَم  اَی 

.درذگ یمن  وا  زا  ناراودیما ، دیما  هک  یسک  يا 

2/31

هدنب هاگدیما  نیرتراوازس  ادخ ،

ُهاَجَر ْنَم  َیلْوَأ  َْتنَأ  َو 

20/32 .تسا دیما  وا  هب  هک  یتسه  یسک  نیرتراوازس  وت  و 

دراد دیما  نآ  هب  هدنب  هچنآ  ندومن  اطع 

ُتْوَجَر اَم  ِّبَر  اَی  ِینِطْعَأَف 

20/32 .نک اطع  نم  هب  مراد ، دیما  ار  هچنآ  نم ، راگدرورپ  يا  سپ 

ییاهر هب  دیما  زا  رتراوتسا  تاجن ، زا  يدیماان 

ِصاَلَْخِلل ِِهئاَجَر  ْنِم  ُدَکْوَأ  ِهاَجَّنلا  َنِم  ُهُسْأَی  ْنَِمب  ...یَِهلِإ  اَی  َِکلَذ  ْلَعْفَت 

هب شدیما  زا  رت  مکحم  تاجن ، زا  شا  يدیماان  هک  ینک  یم  راتفر  نینچ  یسک  اب  نم ، يادخ  يا 

12/39 .تسا ییاهر 

اه يدب  ندش  هدودز  هب  دیما  و  حوصن ، هبوت 

ْمُِکتاَئِّیَس ْمُْکنَع  َرِّفَُکی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یَسَع  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت 
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.دیادزب امش  زا  ار  ناتیاه  يدب  ناتراگدرورپ  هک  تسا  دیما  .صلاخ  هبوت  .دینک  هبوت  ادخ  يوس  هب 

10/45

دیما هیام  ناضمر ،

ُُهقاَِرف ََملآ  ٍّوُجْرَم  ...ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.دوب روآ  جنر  شقارف  هک  يدیما  هیام  وت  رب  دورد 

26/45

ادخ هاگرد  هب  ِناگدننکرارصا  نتشگن  دیماان 

ِْهیَلَع َنیِِّحلُْملا  ُبِّیَُخی  َال  ْنَم  اَی  َو 

.دنک 4/46 یمن  دیماان  ار  دوخ  ِناگدننکرارصا  هک  یسک  يا  و 

دنوادخ وفع  هب  دیما 

َكِْوفَِعل اًیِجاَر  َكِدیِعَِوب ، اًفِراَع  ِْهیَلَع  َمَْدقَأَف 

68/47 .درک مادقا  اه  ینامرفان  نآ  رب  تشیاشخب ، هب  يراودیما  تدیدهت و  هب  ملع  اب  سپ 

َنِیئِطاَْخلا ِنَع  ِِهب  َتْوَفَع  يِذَّلا  َكِْوفَع  َمیِظَع  وُجْرَأ  َُکْتیَتَأ 

( ریصقت  ) زا نآ  اب  هک  یشیاشخب  مراودیما ، تگرزب  شیاشخب  هب  هک  یلاح  رد  ما ، هدمآ  وت  هاگرد  هب 
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7/48 .یتشذگ ناراکاطخ 

ادخ زا  ندشن  دیماان 

َکیِجاَر ِْهیَلَع  ُبیِخَی  اَم  َّلَق  يِذَّلا  َِکئاَجَِرب  ُُهتْعَفَش  َو 

.دوش یم  دیماان  رتمک  وت  هب  راودیما  نآ ، دوجو  اب  هک  يدیما )  ) نامه .مدرک  وت  هب  دیما  تفج  ار  نآ  و 

73/47

نتشادن دیما  ادخ  هب  زج 

َكاَوِس َياَْینُد  ِیتَرِخآ َو  ِْرمَِأل  وُجْرَأ  َال  ...یِّنِإَف 

4/48 .مرادن دیما  وت  زج  يدحا  هب  میایند  ترخآ و  راک  يارب  هک  یتسرد  هب  سپ 

َكَْریَغ وُجْرَأ  َال  َو  َكاَوِس ، وُعْدَأ  اَلَف  ...ِیتَریِرَِسب  ِینْحَضْفَت  َْمل  یَِهلِإ 

11/51 .متسین راودیما  وت  زج  هب  مناوخ و  یمن  ار  وت  زج  سپ  .يدرکن  اوسر  ارم  منورد  یکاپان )  ) هب نم ، يادخ 

یهلا وفع  هب  دیما  و  هعمج ، نابرق و  دیع  زور 

َكِْوفَع َءاَجَر  ...ِیتَِئیْهَت  َمْوَْیلا  َِتناَک  َيَالْوَم  اَی  َْکَیلِإَف 

.موش لئان  وت  شزرمآ  هب  هک  دیما  نیدب  .میآ  وت  يوس  هب  ات  هتشگ  اّیهم  زورما  نم ، رورس  يا  سپ 

5/48

هعمج نابرق و  زور  رد  هدنب ، دیما  ندرکن  دیماان 

ِیئاَجَر ْنِم  َِکلَذ  َمْوَْیلا  ِبِّیَُخت  َال 

6/48 .نکن دیماان  ارم  دیما  نیا  زورما 

نتشاد دیما  ادخ  هب 

وُجْرَأ َكاَّیِإ  َو 

11/52 .مراودیما وت  هب  طقف  و 
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اَهِّلُک ِرُومُْألا  ِیف  ِیئاَجَر  ِیتَِقث َو  َْتنَأ  ُتْحَبْصَأ َو  ْدَقَف 

8/54 .ییوت اهراک  همه  رد  مدیما  دامتعا و  هک  یلاح  رد  مدرک ، حبص  نم  سپ 

ادخ ریغ  هب  دیما 

َكُْریَغ ٌءاَجَر  ْوَأ  ٌهَِقث  َُهل  َحَبْصَأ  ْنَم 

8/54 .دوب وت  زج  هب  شدیما  ای  دامتعا  هک  یلاح  رد  درک ، حبص  سک  ره 

راد تناما  نیما 

هبوت هبانا 

ّربکت ّتینانا 

مکارتم هتشابنا 

رایتخا باختنا 

راظتنا

ناگدنب تشگزاب  راظتنا  رد  ادخ ،

اًْملِح ِِهتَْفأَِرب  اَنَتَعَجاَُرم  َرَظَْتنا  َو  ...

تشگزاب يرابدرب ، يور  زا  شا  ینابرهم  هب  و  ...
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21/1 .دیشک راظتنا  ار  ام 

ادخ نامرف  راظتنا  رد  لیفارسا ،

ِْرمَْألا َلُولُح  َو  َنْذِْإلا ، َْکنِم  ُرِظَْتنَی  يِذَّلا  ُصِخاَّشلا  ِروُّصلا ، ُبِحاَص  ُلِیفاَرْسِإ 

2/3 .تسوت نامرف  ندیسر  هزاجا و  رظتنم  هدوشگ ، مشچ  هک  نامه  روص ، بحاص  لیفارسا ،

ادخ راظتنا  ِندوبن  تفطالم  يور  زا 

ًهاَراَدُم َكُراَِظْتنا  َال  ...اًزْجَع َو  َُکتاَنَأ  ْنُکَت  َْمل 

.تسا ندرک  یمرن  يور  زا  هن  تنتخادنا  ریخأت  هب  تسا و  هدوبن  یناوتان  يور  زا  وت  ندومن  گنرد 

22/46

مالسلا مهیلع  هّمئا  تلود )  ) ماّیا راظتنا  رد 

ُمُهَماَّیَأ َنیِرِظَْتنُْملا  ...ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

64/47 .تسرف دورد  دنناشیا ، تلود )  ) ياهزور نارظتنم  هک  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

راکش بسانم  تصرف  و  رگمتس ، راظتنا 

ِِهتَسیِرَِفل ِهَصْرُْفلا  ِزاَِهْتنِال  اًراَِظْتنا  ِِهتَدیِرَِطل  ُِعبَّسلا  َءاَبْضِإ  ََّیلِإ  َأَبْضَأ  ...ِهِِدیاَکَِمب َو  ِیناََغب  ٍغَاب  ْنِم  ْمَک  َو 

یهار هب  مشچ  اب  شراکش ، يارب  يا  هدنرد  نتسشن  نیمک  رد  دننامه  درک و  متس  نم  هب  شیاه  گنرین  اب  هک  يرگمتس  رایـسب  هچ  و 
.تسشن نم  نیمک  رد  راکش ، يارب  یبسانم  تقو  نتسناد  تمینغ  يارب 

7/49

ییاج هباج  لاقتنا 

ادخ زج  تافص ، رد  همه  ِندوب  هدنبای  لاقتنا 

ِتاَفِّصلا ِیف  ٌلِّقَنَتُم  ...َكاَوِس  ْنَم  َو 

.دشاب یم  نوگرگد  شتافص  رد  وت ، ریغ  و 
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11/28

لاقتنا تکرح و  رد  یهلا ، يرای 

ِمیِظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َلْوَح َو  َال 

25/46 .گرزب هبترمدنلب  دنوادخ  يرای  هب  رگم  تسین ، ییورین  تکرح و  چیه 

هنیک ماقتنا 

نتفرگ ماقتنا  رد  دنوادخ ، باتش  مدع 

ِِهتَمِْقِنب اَْنلِجاَُعی  َْمل  ...

21/1 .دومنن هلجع  ام  بوکرس  رد  ...

یِّنِم ِماَِقْتنِالا  ِنَع  ِینَْتیَّنََأت  اَمَک  َكِْرتِِسب  ِینُْرتْسا  َو 

12/31 .يدومرف گنرد  نم  زا  ماقتنا  رد  هک  هنوگنآ  ناشوپب ، دوخ  ششوپ  اب  ارم  و 

ٌهَلَجَع َِکتَمِقَن  ِیف  ...َْسَیل  ُهَّنَأ  ُتِْملَع  ْدَق 

.تسین باتش ، وت  ماقتنا  رد  هک  ما  هتسناد 

15/48

رگمتس زا  نتفرگن  ماقتنا  رد  هدنب ، ریخ 
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یَلَع ِّلَصَف  ِمْصَْخلا  ِعَمْجَم  ِلْصَْفلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  ِینَمَلَظ  ْنَّمِم  ِماَِقْتنِالا  ِكَْرت  ِیل َو  ِذْـخَْألا  ِریِخَْأت  ِیف  َكَدـْنِع  ِیل  ُهَرَیِْخلا  َِتناَک  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 
ٍِمئاَد ٍْربَص  ٍهَقِداَص َو  ٍهَِّیِنب  َْکنِم  ِینْدِّیَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو 

یم نانمشد  ندش  عمج  لحم  ریخاتسر و  زور  ات  مرگمتس  ندیـسرن  رفیک  هب  مّقح و  نتفرگ  ریخأت  رد  وت  دزن  نم  ریخ  رگا  ادنوادخ و 
14/14 .هد يرای  مئاد  ییابیکش  هناقداص و  ّتین  هب  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  دشاب ،

ناطیش طّسوت  یهلا ، ماقتنا  هاگرد  هب  ندمآرد 

اًدیِرَط َِکتَمِقَن  ِءاَِنف  َیلِإ  ِینَجَرْخَأ  َو  ...

.دروآرد 13/32 تماقتنا  هاگرد  يوس  هب  هدش ، هدنار  ارم  و  ...

ماقتنا رد  ادخ ، ندرکن  باتش  ّتلع 

َِکتَعاَط َیلِإ  َِهباَنِْإلا  َلاَح  َِکتَیِصْعَم  ِیف  ِِهلاَِحب  َلِْدبَتْسَی  ْیَِکل  َِکتَمِقَِنب  ُْهلِجاَُعت  ْمَلَف  َکَیْهَن  ُِعقاَوُْملا  َكَْرمَأ َو  یِصاَْعلا  اَّمَأَف 

هب تا  ینامرفان  رد  ار  دوخ  لاح  ات  يدرکن ، باتـش  شرفیک  هب  سپ  دروآ ، اـج  هب  ار  وت  یهن  دـنک و  یچیپرـس  ار  وت  رما  هکنآ  اـّما  و 
.دنک ضوع  تتعاط  لاح 

14/37

یهلا ماقتنا  لّمحت  ییاناوت  مدع 

َِکتَمِقَِنب ُّلِقَتْسَت  َال  ِیتَُّوق  َّنِإَف 

5/39 .درادن ار  وت  ماقتنا  بات  نم  يورین  هک  یتسرد  هب  سپ 

ادخ يارب  ادخ ،) نانمشد  زا   ) نتفرگ ماقتنا 

ََکل ِماَِقْتنِالِاب  اَّلِإ  اًنَهَتْمُم  َال  ...َکِْقلَِخل َو  اًوُزُه  ِینْذِخَّتَت  َال  َو 

.نادرگن مرازگ  تمدخ  وت ، يارب  نتفرگ  ماقتنا  يارب  زج  هدن و  رارق  تناگدیرفآ  هدنخ  ببس  ارم  و 

124/47

نتشگن ادخ  ماقتنا  هناشن 

اًبَصَن َِکتَمِقَِنل  ...ِیْنلَعَْجت  َال 
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16/48 .نادرگن دوخ  ماقتنا  هناشن  ارم 

نتفرگ ماقتنا  زا  هدنب ، یناوتان  هب  ادخ  ییانیب 

ِِهَتبَراَحُِمب ِینَدَصَق  ْنَّمِم  ِراَِصْتنِالا  ِنَع  يِزْجَع  ...َیلِإ  یَِهلِإ  اَی  َتْرَظَنَف 

.يدرک هدهاشم  هدومن ، نم  اب  گنج  دصق  هک  یسک  زا  نتفرگ  ماقتنا  زا  ار  مزجع  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 

5/49

یهلا ماقتنا  هاگهانپ  هب  ندش  هدنهانپ 

َیلِإ َأََجل  ْنَم  ُعَْزفَی  َال  ...ُهَّنَأ  اًِملاَع  ...یَِهلِإ  اَی  َُکْتیَداَنَف 
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َكِراَِصْتنا ِلِقْعَم 

10/49 .درادن یساره  دوش ، هدنهانپ  وت  ماقتنا  هاگهانپ  هب  هک  ره  متسناد  یم  هک  یلاح  رد  مدناوخ ، ار  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 

نایاپ اهتنا 

مادقا زین  ارجا و  نداد  ماجنا 

دهد یم  ماجنا  هچنآ  زا  ادخ ، ندشن  عقاو  لاؤس  دروم 

َنُولَأُْسی ْمُه  ُلَعْفَی َو  اَّمَع  ُلَأُْسی  َال 

7/1 .دنوش تساوخزاب  ناگدیرفآ )  ) ناشیا دوشن و  تساوخزاب  دهد ، یم  ماجنا  وا  هچنآ  زا 

ُلَعْفَت اَّمَع  ُلَأُْست  َال 

13/49 .دش یهاوخن  تساوخزاب  یهد ، یم  ماجنا  هچنآ  زا  وت 

دهاوخب هچنآ  هدنهد  ماجنا  ادخ ،

ُءاَشَت اَم  ُلَعْفَت  َکَّنِإ 

.یهد یم  ماجنا  یهاوخ  یم  هچنآ  وت  انامه 

34/16

ُدیُِرت اَِمل  ُلاَّعَْفلا  ...َکَّنِإ 

18/27 .یشاب یم  یهاوخب  هچ  ره  هدنهد  ماجنا  وت  هک  یتسرد  هب 

ُدیُِرت اَِمل  ٌلاَّعَف  َکَّنِإ 

19/44 .يروآ یم  اج  هب  یهاوخب ، هک  ار  هچنآ  ره  وت  هک  یتسرد  هب 

نیدلاو ِيرازگ  تمدخ  ماجنا 

اَمِِهتَمْدِخ َهَفیِظَو  ٍضاَِقب  اَنَأ  َال  َو 

11/24 .ما هدادن  ماجنا  ار  ناشیا  يرازگ  تمدخ  هفیظو  نم  و 
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یجک فارحنا 

ندنکفا نتخادنا 

ریدقت هزادنا 

يریگ هزادنا 

ناگتشرف هب  اه ، بآ  هزادنا  ندناسانش 

ِهاَیِْملا َلِیقاَثَم  ْمُهَْتفَّرَع  َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

هدناسانـش ناـنآ  هـب  ار  اـه  بآ  نزو  هـک  یناگتـشرف  ياـه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تـسرف  دورد  سپ  ...
16و11و10/3 .يا

هدنب باذع  ِندوزفین  ادخ  یهاشداپ  هب  يا  هّرذ  هزادنا  هب 

ٍهَّرَذ َلاَْقثِم  َکِْکُلم  ِیف  ُدیِزَی  اَّمِم  ِیباَذَع  َْسَیل  َو 

6/50 .دیازفیب وت  یهاشداپ  رب  يا  هّرذ  هک  تسین  يزیچ  نم ، باذع  و 
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ندب مادنا 

ناگدنب رد  اهرادرک ، مادنا  ندنادرگ  راوتسا 

ِلاَمْعَْألا َحِراَوَج  اَنِیف  َتَْبثَأ  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

20/1 .تخاس تباث  ام  رد  ار  اهرادرک  راک و )  ) ياضعا هک  ار  يادخ  ساپس  و 

ادخ تیصعم  رد  ناگدنب ، ياه  مادنا  ندربنورف 

َِکتَیِصْعَم ِیف  اًذوُُفن  اَنِحِراَوَج  ْنِم  ٍءْیَِشل  ْلَعَْجت  َال 

.نک ریذپانذوفن  تا  ینامرفان  رد  ار  ام  ياضعا 

6/9

یهلا شاداپ  بلج  ریسم  رد  مادنا ، تکرح 

َِکباََوث ِتاَبِجُوم  ِیف  اَِنتَنِْسلَأ  ِتاَجََهل  َو  اَِنُنیْعَأ ، ِتاَحَمل  اَِنئاَضْعَأ َو  ِتاَکَرَح  َو  اَِنبُوُلق ، ِتاَسَمَه  ْلَعْجا  َو 

ثعاب هچنآ  رد  ار  نامیاه  نابز  نانخـس  نامناگدـید و  یمـشچریز  ياه  هاـگن  ناـمیاضعا و  ياـه  شبنج  ناـمیاه و  لد  ياـهزار  و 
7/9 .هد رارق  دوش  وت  شاداپ 

دنوادخ تعاط  ریسم  رد  اه  مادنا 

ٍهَعاَط ِّلُک  ْنَع  َِکتَعاَِطب  اَنَحِراَوَج  ...ْلَغْشا  َو 

1/11 .زاس لوغشم  یتعاطا  ره  زا  دوخ  تعاطا  هب  ار  ام  ياضعا  و 

لامعا یخرب  تبث  رد  مادنا ، ندربن  جنر 

هزیکاپ

ُْهتَفَّلَکَت ٌهَحِراَج  َال  ...ِهِیف َو  َرَّکَف  ٌْبلَق  َال  اَم  ِلاَمْعَْألا ، ِّیِکَز  ْنِم  ِناَِبتاَْکلا  َِیل  َبَتَک  اَم  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف 

ار نآ  یمادنا  هن  هدیشیدنا و  نآ  رد  یلد  هن  هک  دنتـشون ، نم  يارب  ار  يا  هزیکاپ  ياهرادرک  لامعا ، ناگدنـسیون  ْيرامیب  نآ  نیب  رد 
.هداد 5/15 ماجنا  تّقشم  اب 

دنوادخ هوکش  زا  هدنب  مادنا  شزرل 
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َِکتَْبیَه ْنِم  یِحِراَوَج  َضاَِقْتنا  ...یَِهلِإ  اَی  يََرت  ْدَق 

19/16 .ینیب یم  دوخ  تبیه  زا  ار  ممادنا  یناوتان  نم ، يادخ  يا 

َِکتَْبیَه ْنِم  ِیناَکْرَأ  َباَرِطْضا  ...ْمَحْراَف  َّمُهَّللا 

23/31 .امرف محر  تهوکش ، زا  ممادنا  شزرل  هب  سپ  ادنوادخ ،

هدنب مادنا  ندنادرگن  نیگنس 

ِهِینَتْمَْهلَأ امِیف  ِفوُفَْحلا  ِنَع  ِیناَکْرَأ  َلُْقثَت  َال  ...یَّتَح  ِهِْملِع  ْنِم  ِینُرِّصَُبت  امِیف  ِذوُفُّنِلل  ِینْقِّفَو  َو 

نیگنـس يا ، هدوـمرف  ماـهلا  نـم  هـب  ار  نآ  هـچنآ  ِماـجنا  زا  میاـضعا  اـت  .هد  قـیفوت  ینک ، یم  میاـنیب  شنتـسناد  هـب  ماـجنا  يارب  ارم  و 
3/24 .دوشن

نادنزرف مادنا  نتشاد  ملاس 

ْمِهِحِراَوَج ِیف  ْمِهِسُْفنَأ َو  ِیف  ْمِِهفاَع 

2/25 .هد یتسردنت  اضعا  ناج و  رد  ار  نانآ 
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گنج زا  نمشد ، مادنا  ندومن  تسس 

ِلاَجِّرلا َِهلَزاَنُم  ْنَع  ْمُهَناَکْرَأ  ْنِهْوَأ 

.نادرگ 11/27 تسس  نادرم  اب  ندیگنج  زا  ار  ناشمادنا 

یهلا رفیک  زا  مادنا ، ندنام  ملاس 

َِکتاَِعبَت ْنِم  اَِهلاَیِح  یَلَع  ٍهَحِراَج  ُّلُک  اَِهب  ُمَلْسَت  ًَهبَْوت  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا َو 

22/31 .دَنام ملاس  تیاهرفیک  زا  دوخ  مهس  هب  يوضع  ره  نآ  اب  هک  يا  هبوت  .منک  یم  هبوت  تهاگرد  هب  نم  انامه  ادنوادخ و 

هدنب نت  رد  مادنا ، ندومن  تباث 

...َِکباَتِک ِیف  َّتَعَن  اَمَک  َحِراَوَْجلا  َِّیف  َّتَْبثَأ 

23/32 .يدومن فصو  دوخ  باتک  رد  هکنانچمه  .يدرک  اجرباپ  ار  اه  مادنا  نم  رد 

هانگ باکترا  زا  مادنا ، هدنرادزاب  لماع 

اًرِجاَز ِماَثْآلا  ِفاَِرْتقا  ِنَع  اَنِحِراَوَِجل  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا 

10/42 .هد رارق  ناهانگ ، ماجنا  زا  ام  ياه  مادنا  يارب  عنام  ار  نآرق 

ناهانگ زا  مادنا  نتشادزاب  هزور و 

َکیِضُْری اَِمب  ِهِیف  اَِهلاَمِْعتْسا  َو  َکیِصاَعَم ، ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ 

ناهانگ زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام 

6/44 .امرف يرای  دزاس ، یم  دونشوخ  ار  وت  هچنآ  هب  هام  نآ  رد  شندرب  راک  هب  و 

مادنا ندیشاپ  مه  زا 

ِیئاَضْعَأ ْتَقَّرَفَت  ...اَذِإ  ِیلاَح  ...ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو 

6/53 .نک محر  دوش ، هتسسگ  میاضعا  هک  یماگنه  نم ، لاح  رب  نم ! يالوم 

دنپ زردنا 
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كدنا

دنا كدنا  هک  یناسک  رب  ناناملسم ، تّما  ندیشخب  ینوزف 

َّلَق ْنَم  یَلَع  ِهِّنَِمب  اَنَرَّثَک  َو 

2/2 .دیشخب ینوزف  دندوب ، كدنا  هک  یناسک  رب  دوخ ، ناسحا  اب  ار  ام  و 

ادخ دزن  هدنب ، رایسب  تساوخرد  ندوب  كدنا 

َكِدْجُو ِیف  ٌریِسَی  َُکلَأْسَأ  اَم  َرِیثَک  َّنَأ  ُتِْملَع  َو 

19/13 .تسا كدنا  وت  ییاراد )  ) دزن منک  تساوخرد  دایز  وت  زا  هچ  ره  متسناد  و 

ادخ مشخ  ربارب  رد  يدنسپان ، ره  ندوب  كدنا 
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َکِطَخَس َنوُد  ٌلَلَج  ٍهوُرْکَم  ُّلُکَف 

9/14 .تسا كدنا  وت  مشخ  لباقم  رد  يدنسپان  ره  سپ 

تسا یگشیمه  شنایاپ  هچنآ  ندوبن  كدنا 

ُءاَقَْبلا ُُهتَِبقاَع  اَم  ٍلِیلَق  ُْریَغ  َو 

3/18 .تسین مک  تساقب ، شماجرف  هچنآ  و 

ناشیوخ ششخب  ندوب  راوگان  مک و 

اًدِکَن اًلِیلَق  اْوَطْعَأ  اْوَطْعَأ  ْنِإ  َو  ِینُومَرَح ، ِیَتباَرَق  َیلِإ  ِینَتْأَْجلَأ  ْنِإ 

.دنا هدرک  اطع  راوگان  كدنا و  دننک ، اطع  رگا  دننک و  ممورحم  يزاس ، جاتحم  مناشیوخ  هب  ارم  رگا 

3/22

نیدلاو هرابرد  دوخ ، يراکوکین  نتسناد  كدنا 

َُرثَک ْنِإ  اَمِِهب َو  يِِّرب  َّلِقَتْسَأ  ...یَّتَح  ...ِناَنْسَْولا  ِهَْدقَر  ْنِم  ِیْنیَِعل  َّرَقَأ  اَمِِهب  يِِّرب  َّيَِدلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو 

هرابرد ار  دوخ  یکین  ات  .هد  رارق  رت  شوخ  هدولآ ، باوخ  ِباوخ  زا  مرظن ، رد  ار  ود  نآ  هب  يراکوکین  مرداـم و  ردـپ و  زا  تعاـطا  و 
5/24 .منادب كدنا  دشاب -  رایسب  هچرگا  ناشیا - 

نیدلاو كدنا  ییوکین  ندرمش  رایسب 

ْنِم ِیْنیَِعل  َّرَقَأ  اَمِِهب  يِِّرب  َّيَِدلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو 

َّلَق ْنِإ  ِیب َو  اَمُهَِّرب  َِرثْکَتْسَأ  ...یَّتَح  ...ِناَنْسَْولا  ِهَْدقَر 

هرابرد ار  ناشیا  یکین  ات  .هد  رارق  رت  شوخ  هدولآ ، باوخ  ِباوخ  زا  مرظن ، رد  ار  ود  نآ  هب  يراکوکین  مردام و  ردـپ و  زا  تعاطا  و 
5/24 .مرامش رایسب  دشاب -  كدنا  هچرگا  دوخ - 

دهاجم مشچ  رد  نمشد ، ییامن  كدنا 

ِِهْنیَع ِیف  ْمُْهلِّلَقَف  ُهَّوُدَع  َكَّوُدَع َو  َّفاَص  اَذِإَف 

15/27 .امن كدنا  شمشچ  رد  ار  اهنآ  دش ، وربور  شدوخ  نمشد  وت و  نمشد  اب  هاگره  سپ 
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ادخ زا  هدنب ، تعاط  ِیکدنا 

َِکتَعاَط ْنِم  ِِهب  ُّدَتْعَأ  اَم  يِْدنِع  َّلَق 

.تسا مک  نم  دزن  مروآ ، رامش  هب  هک  یتعاط 

10/32

كدنا ساپس  هدنهد  شاداپ  ادخ ،

ِرْکُّشلا َلِیلَق  ُرِکاَّشلا  ِدْمَْحلا ، َریِسَی  ُِلباَْقلا  ...َکَّنِإ 

7/36 .یتسه مک ، رکش  هدنهد  شاداپ  و ) ، ) كدنا ساپس  هدننک  لوبق  وت  انامه 

مک تعاط  هب  دنوادخ ، شاداپ 

ِهِیف ُعاَُطت  اَم  ِلِیلَق  یَلَع  ُبِیُثت  َو 

6/37 .یهد یم  شاداپ  دوش ، وت  زا  هک  یتعاط  ْكدنا  رب  و 

كدنا لمع  هب  دنوادخ ، يازج 
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ُهَتْرَکَش اَم  َریِسَی  ُرُکْشَت 

.یهد یم  ازج  یتفریذپ ، هک  ار  يراک  كدنا 

6/37

َُهل ُلَمُْعی  اَم  َریِسَی  ُرُکْشَی  ...ْنَم  اَی 

6/46 .دراد یم  ساپس  دوش ، یم  ماجنا  وا  يارب  هک  ار  یلمع  كدنا  هک  یسک  يا 

ِلِیلَْجلِاب يِزاَُجی  ِلِیلَْقلا َو  یَلَع  ُرُکْشَی  ْنَم  اَی 

7/46 .دهد یم  گرزب  شاداپ  دراذگ و  یم  ساپس  ار  مک  لمع )  ) هک یسک  يا 

شقاقحتسا زا  رتمک  هب  ادخ ، يدونشوخ 

َِکبِجاَو ِنوُِدب  یًضِر  َو  َکِّقَح ، ْنِم  ٌكَْرت  ...ِباَذَْعلا  َنِم  ُْهنَع  َتْرَّخَأ  اَم  ُعیِمَجَف 

هدوـب تدوـخ  یگتــسیاش  زا  رتـمک  هـب  ندـش  یــضار  دوـخ و  ّقـح  ندرک  كرت  يا ، هتخادـنا  ریخأـت  هـب  وا  زا  هـک  یباذـع  ره  سپ 
15/37 .تسا

شیاه يدب  نیب  رد  هدنب ، ياه  یکین  ِیکدنا 

ِِهتاَئِّیَس َْنَیب  ِِهتاَنَسَح  ِهَّلِِقل  َْلب  اًراَِرتْغا ، ُهُعَمَط  ...َنوُکَی  ْنَأ  َال  ...َکِیف  ِهِعَمَط  ْنِم  ُرَثْکَأ  َْکنِم  ُُهفْوَخ  ْنَِمب  یَِهلِإ  اَی  َِکلَذ  ْلَعْفَت 

ندروخ بیرف  يور  زا  شعمط  هکنیا  هن  .تسوت  زا  شعمط  زا  شیب  وت ، زا  شسرت  هک  ینک  یم  راتفر  نینچ  یسک  اب  نم ، يادخ  يا 
.تسا كدنا  شیاه  يدب  نایم  شیاه  یکین  هک  تسنآ  يارب  هکلب  .دشاب 

12/39

ناضمر هام  رد  تادابع ،) زا   ) یکدنا يادا 

ٍرِیثَک ْنِم  اًلِیلَق  ِهِیف  اَْنیَّدَأ  َو 

.میداد ماجنا  ار  رایسب  زا  یکدنا  نآ  رد  و 

44/45

هدنب كدنا  رکش  دنوادخ و  ناوارف  ناسحا 
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ِهِّلَقَأ یَلَع  َرَکُْشت  ْنَأ  ْنِم  ُرَثْکَأ  َُکناَسْحِإ 

23و22/46 .درک ناوت  رکش  نآ  نیرتمک  رب  هک  تسنآ  زا  رت  نوزفا  وت  ناسحا 

فارتعا زا  سپ  هدنب ، ندوب  نارتمک  نیرتمک 

َنیِّلَقَْألا ُّلَقَأ  ُدَْعب  اَنَأ  َو 

75/47 .منارتمک نیرتمک  نیا ، زا  دعب  نم  و 

هدنب تلزنم  ردق و  ندوب  كدنا 

ٌریِسَی يِرَطَخ  َو  ٌریِقَح ، ٌؤُْرما  یِّنِإَف  َّمُهَّللا  ِینْمَحْراَف 

6/50 .تسا كدنا  متلزنم  و  مریقح ، يدرف  نم  اریز  .نک  محر  نم  رب  ادنوادخ ، سپ 

دوخ رادرک  ندرمش  كدنا 

ِیلَمَِعل الِقَتْسُم  یِْسمُأ  ُِحبْصُأ َو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.منیب یم  كدنا  ار  ملمع  هک  یلاح  رد  مروآ ، یم  ماش  هب  ار  حبص  حبص و  هب  ار  بش  نم  ادنوادخ ،

7/52

هدنب هشیدنا  ندوب  كدنا 
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ِْهَیلِإ ٌِرئاَص  َوُه  اَِمل  ٌلِیلَق  ُهُرِْکف  ...ْنَم  َلاَءوُس  َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

كدنا ددرگ ، یمزاب  نآ  يوس  هب  هچنآ  يارب  شا  هشیدنا  هک  یـسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 
8/52 .تسا

هریخذ هتخودنا 

هودنا

ندنک ناج  هودنا  ندومن  ناسآ 

اَِهناَْدبَأ ْنِم  ِسُْفنَْألا  ِجوُرُخ  َمْوَی  ْمِِهب  ُّلُحَی  ٍبْرَک  َّلُک  ْمِْهیَلَع  َنِّوَُهت  َو 

17/4 .ینادرگ ناسآ  ناشیا  رب  ار  یهودنا  ره  دور ، نوریب  نت  زا  اه  ناج  هک  زور  نآ  رد  و 

ِقاَیِّسلا َبْرَک  اَنِسُْفنَأ  یَلَع  ِتْوَْملا  َْدنِع  ِنآْرُْقلِاب  ْنِّوَه  َو 

13/42 .نادرگ ناسآ  ام  رب  ار  ندنک  ناج  يراوشد  گرم ، ماگنه  نآرق  هلیسو  هب  و 

هودنا مغ و  ّطلست  نداد  تسکش 

َِکلْوَِحب ِّمَْهلا  َناَْطلُس  یِّنَع  ْرِسْکا  َو 

8/7 .نکشب نم  رب  ار  هودنا  مغ و  هطلس  تا  ییاناوت  هب  و 

تاّبحتسم تابجاو و  هب  لمع  هدنرادزاب  هودنا ، مغ و 

َِکتَّنُس ِلاَمِْعتْسا  َو  َکِضوُُرف ، ِدُهاَعَت  ْنَع  ِماَم  _ ِتْهِالِاب ِیْنلَغْشَت  َال  َو 

9/7 .رادمزاب دوخ  ّتنس  ماجنا  تابجاو و  تیاعر  زا  هودنا  مغ و  ببس  هب  ارم  و 

هدنب هودنا  عفد  رب  دنوادخ ، ییاناوت 

ِِهب ُتِینُم  اَم  ِفْشَک  یَلَع  ُرِداَْقلا  َْتنَأ  َو  امَه ، َّیَلَع  َثَدَح  اَم  ِلْمَِحب  ُتْأَلَْتما  َو 

10/7 .ییاناوت ما  هدش  راتفرگ  نآ  هب  هچنآ  عفد  رب  وت  ما و  هتشگ  رپ  هودنا  مغ و  زا  هداد  خر  میارب  هچنآ  زا  و 

هودنا زا  نتفای  ییاهر 
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َکِحْوَر َیلِإ  ِیبْرَک  ْنِم  یِصاَلَخ  ...ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  تشیاشخب  هب  ار  مهودنا  زا  ییاهر  و 

6/15

نیگهودنا ره  يداش  ادخ ،

ٍبِیئَک ٍبوُرْکَم  ِّلُک  َجَرَف  اَی  َو 

.نیگهودنا گنتلد  ره  هدنهد  شیاشگ  يا  و 

4/16

نیگهودنا هدنب  روای  ادخ ،

ُْتنِزَح ْنِإ  ِیتَّدُع  َْتنَأ  َّمُهَّللا 

.ییوت 20/20 ما  یشوخلد  هیام  موش ، نیگهودنا  رگا  ادنوادخ 
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دنوادخ یسردایرف  هدنب و  تخس  ياه  مغ 

ُْتثِرَک ْنِإ  ِیتَثاَِغتْسا  َِکب  َو 

.مهاوخ 20/20 یسردایرف  وت  زا  دریگارف ، ارم  هودنا  رگا  و 

یهلا عنم  زا  هدنب ، ندشن  نیگهودنا 

اَهِیف ِینَتْعَنَم  اَم  یَلَع  َنَزْحَأ  َال  ...یَّتَح  ...َْکیَلَع  ِیئاَنَث  ْلَعْجا  َو 

9/21 .مدرگن نیگمغ  يا ، هتشادزاب  نآ  زا  ارم  هچنآ  هب  ات  .هد  رارق  تدوخ  هژیو  ارم  شیاتس  و 

رفیک هودنا  ِندومن  هدنب  يزور 

ِدیِعَْولا ِّمَغ  َفْوَخ  ِیْنقُزْرا  َو 

9/22 .امرف ما  يزور  ار  باذع ) (ي  اه هدعو  ِهودنا  ِسرت  و 

ییاهنت ِمغ  زا  دهاجم ، ندناهر 

ِهَشْحَْولا ِّمَغ  ْنِم  ُهْرِجَأ  َو 

13/27 .نک ظفح  ییاهنت  هودنا  زا  ار  وا  و 

ناکرشم ندمآ  درگ  زا  ناملسم ، ینیگهودنا  شاداپ 

...َنیِِدباَْعلا ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ...ْمِْهیَلَع  ِكْرِّشلا  ِلْهَأ  ُبُّزََحت  ُهَنَزْحَأ  ...ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

رد ار  وا  مان  سپ  دومن ، شنیگهودنا  ناشیا ، ّدض  رب  ناکرشم  عامتجا  هک  یناملسم  ره  ادنوادخ و 

17/27 .سیونب ناگدننک  تدابع 

ضرق هودنا  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِهِرِْکف ِْنیَّدلا َو  ِّمَه  ْنِم  ِّبَر ، اَی  َِکب ، ُذوُعَأ  َو 

2/30 .ماو هشیدنا  هودنا و  زا  مراگدرورپ -  يا  مرب -  یم  هانپ  وت  هب  و 

زیخاتسر زور  رد  هودنا ، زا  تاجن 
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...ِهَماَیِْقلا َمْوَی  ٍبْرَک  ِّلُک  ْنِم  ِِهب  اَنَِّجن  َو 

15/42 .هد تاجن  یهودنا  ره  زا  زیخاتسر  زور  رد  نآرق ،)  ) نآ هلیسو  هب  ار  ام  و 

ناضمر هام  نتفر  زا  ناراد ، هزور  ندش  كانهودنا 

اَّنَع ُُهفاَرِْصنا  اَنَشَحْوَأ  اَنَّمَغ َو  ...ْنَم  َعاَدِو  ُهوُعِّدَُوم  ُنْحَنَف 

23/45 .دزاس یم  نامکانمیب  نیگهودنا و  ام ، نایم )  ) زا شنتفر  هک  یسک  زا  عادو  مییوگ ، یم  عادو  ار  نآ  سپ 

ِِهتْوَف َْلبَق  ِْهیَلَع  ٍنوُزْحَم  ...ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

38/45 .دنروخ هودنا  نآ  رب  شنتفر ، تسد  زا  زا  شیپ  هک  وت  رب  دورد 

باقع هودنا  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ُْهنِم َكُریِجَتْسَن  اَم  ََهبْأَک  ...َدَِجن  یَّتَح  ...ِدیِعَْولا  ِباَقِع  َفْوَخ  اَْنقُزْرا  َّمُهَّللا 
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.میبایرد 53/45 میرب ، یم  هانپ  وت  هب  نآ  زا  هچنآ  هودنا  ات  .نادرگ  ام  يزور  ار  هدش  هدادرادشه  ِرفیک  ِسرت  ادنوادخ 

هدنب ندناریمن  نیگهودنا 

ِیل َبیِجَتْسَت  یَّتَح  امَغ  یَِهلِإ  اَی  ِینِْکلُْهت  َال  َو 

14/48 .ینک متباجا  هکنیا  ات  ناریمن ، نیگهودنا  ارم  نم ، يادخ  يا  و 

هودنا مغ و  هدننکرود  ادخ ،

ِینْسِّفَن َو 

16/48 .نک فرطرب  ار  مهودنا  و 

یِّمَغ ْفِشْکا  َو  یِّمَه ، ْجُْرفا  َو 

.ادزب ار  ممغ  نک و  فرطرب  ارم  هودنا  و 

1/54

دوسح ریگولگ  هودنا ، هّصغ و 

ِِهتَّصُِغب ِیب  َقِرَش  ْدَق  ٍدِساَح  ْنِم  ْمَک  َو 

9/49 .دش وا  ریگولگ  شهودنا  نم  رطاخ  هب  هک  يدوسح  رایسب  هچ  و 

هودنا ياه  هدرپ  هدنرادرب  دنوادخ ،

اَهَتْفَشَک ٍتَابُرُک  یِشاَوَغ  ...ْنِم  ْمَک  َو 

.یتشادرب هک  هودنا  ياه  هدرپ  رایسب  هچ  و 

11/49

اه هودنا  يرایسب  زا  ادخ ، هب  ندومن  هوکِش 

یِموُمُه َهَْرثَک  ...یَِهلِإ  اَی  َْکَیلِإ  وُکْشَأ 

10/51 .منک یم  تیاکش  وت  هب  میاه ، هودنا  يرایسب  زا  نم ، يادخ  يا 
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هشیدنا

دنوادخ فیصوت  زا  اه ، هشیدنا  یناوتان 

َنیِفِصاَْولا ُماَهْوَأ  ِِهتْعَن  ْنَع  ْتَزَجَع  ...يِذَّلا  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

2و1/1 .تسا زجاع  شفصو  زا  ناگدننک  فصو  ياهرادنپ  هک  نامه  ار ، يادخ  ساپس 

يرامیب ماگنه  هدش ، تبث  هزیکاپ  لامعا  هرابرد  ندیشیدنین 

ِهِیف َرَّکَف  ٌْبلَق  َال  اَم  ِلاَمْعَْألا ، ِّیِکَز  ْنِم  ِناَِبتاَْکلا  َِیل  َبَتَک  اَم  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف  َو 

5/15 .هدیشیدنین نآ  رد  یلد  هک  دنتشون ، نم  يارب  ار  يا  هزیکاپ  ياهرادرک  لامعا ، ناگدنسیون  ْيرامیب  نآ  نیب  رد  و 

یهلا تردق  رد  رّکفت 

َِکتَرُْدق ِیف  اًرُّکَفَت  ...یِعوُر  ِیف  ُناَْطیَّشلا  یِْقُلی  اَم  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

13/20 .هد رارق  ار  تتردق  رد  هشیدنا  دنکفا ، یم  نم  لد  رد  ناطیش  هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 
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زیگنا هنتف  یلام  رد  هشیدنا 

ِنُوتَْفلا ِلاَْملا  ِتاَرَطَخ  ْمِِهبُوُلق  ْنَع  ُْحما  َو 

4/27 .نک فرطرب  ناشلد  زا  ار  زیگنا  هنتف  لام  هشیدنا  و 

هدنب رکف  یگدنکارپ  ماو و 

يِرِْکف َُهل  ُبَّعَشَتَی  ...ٍْنیَد  ْنِم  َهَِیفاَْعلا  َِیل  ْبَه  َو 

1/30 .ددرگ ناشیرپ  نآ  يارب  مرکف  هک  یماو  زا  راد ، فاعم  ارم  و 

ضرق هشیدنا 

ِهِرِْکف ِْنیَّدلا َو  ِّمَه  ْنِم  ِّبَر ، اَی  َِکب ، ُذوُعَأ  َو 

2/30 .ماو هشیدنا  هودنا و  زا  مراگدرورپ -  يا  مرب -  یم  هانپ  وت  هب  و 

راگدرورپ اب  تفلاخم  رد  ندیشیدنا 

ُهَّبَر ِِهب  ََفلاَخ  امِیف  َرَّکَف  َو 

.دیشیدنا 7/31 هدرک ، تفلاخم  ار  شراگدرورپ  نآ  اب  هچنآ  رد  و 

دب هشیدنا  زا  هبوت 

ِیْنیَع ِتاَظََحل  َو  ِیْبلَق ، ِتاَرَطَخ  ْنِم  َِکتَّبَحَم  ْنَع  َلاَز  ْوَأ  َکَتَداَرِإ ، ََفلاَخ  اَم  ِّلُک  ْنِم  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا َو 

تهاگرد هب  ممشچ ، ياه  هاگن  ملد و  ياه  هشیدنا  زا  تسوت ؛ یتسود  زا  رود  ای  وت  هتساوخ  فلاخم  هچ  ره  زا  نم  انامه  ادنوادخ و 

22/31 .منک یم  هبوت 

ُهاَنْرَمْضَأ ٍّرَش  ِرِطاَخ  ...ِّلُک  ْنِم  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

52/45 .مینک یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  میا ، هتشاد  لد  رد  هک  يدب  هشیدنا  ره  زا  ام  ادنوادخ 

دنوادخ ییایربک  رد  هشیدنا 

ِماَهْوَْألا ُِفئاََطل  َِکئاَیِْربِک  ِیف  ْتَراَح  َو 
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.هتشگ 7/32 نادرگرس  تا  يراوگرزب  رد  قیقد  ياهرّوصت  و 

دب هشیدنا  اب  اطخ ، ندش  هتسارآ 

ُتْطَّرَفَف ِءوُّسلا  ُرِطاَخ  َءاَطَْخلا  َِیل  َلَّوَس  َو 

16/32 .مدومن یهاتوک  وت ) نامرف  زا   ) سپ تسارآ ، نم  يارب  ار  اطخ  ْدب  هشیدنا  و 

زیگنا هسوسو  ياه  هشیدنا  روطخ  زا  ناگدنب  ظفاح  نآرق ،

اًسِراَح ِسِواَسَْولا  ِتاَرَطَخ  ِناَْطیَّشلا َو  ِتاَغََزن  ْنِم  ...اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا 

10/42 .هد رارق  دب ، ياه  هشیدنا  زا  ناطیش و  ياه  هسوسو  زا  ام ، نابهگن  ار  نآرق 

اَنِِرئاَمَض ِهَّحِص  ْنَع  ِسِواَسَْولا  ِتاَرَطَخ  ِِهب  ْبُجْحا  َو 

11/42 .رادزاب ام  ملاس  نورد  زا  ار  زیگنا  هسوسو  ياه  هرطاخ  نآ  اب  و 

هب اه  هشیدنا  ندیسر  و  دنوادخ ، ییامنهار 

143 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 274 

http://www.ghaemiyeh.com


قیاقح

ْمُهُماَهْوَأ ُهْقَْحَلت  َْمل  ...ْمُْهنَع  ُهَتْرَتَس  َْول  اَم  یَلَع  ...َِکْبیَغ  ْنِم  َِکلْوَِقب  ْمُهَْتَللَد  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 

هب ناشیاه  هشیدنا  يدناشوپ ، یم  ناشرظن  زا  ار  نآ  رگا  هک  يدرک  يزیچ  هب  ییامنهار  دوخ ، یبیغ  نخـس  اب  ار  ناشیا  هکنآ  ییوت  و 
.دیسر یمن  نآ 

14/45

ادخ تاذ  كاردا  زا  اه ، هشیدنا  ندنامرد 

َِکتَِّیتاَذ ْنَع  ُماَهْوَْألا  ِتَرُصَق  يِذَّلا  َْتنَأ 

.دنرصاق 18/47 وت  تاذ  تقیقح  زا  اه  هشیدنا  هکنآ  ییوت 

نآ هرابرد  هدنب  ندومنن  رّکفت  و  نمشد ، نتفرگ  نیمک 

يِرِْکف ِهِیف  ْلِمْعُأ  َْمل  امِیف  ِءاَلَْبلِاب  ِیل  َدَصْرَأ  َو  ِیناَواَن ، ْنَم  ِدَدَع  ِرِیثَک  ِیف  ِیتَدْحَو  ...َیلِإ  یَِهلِإ  اَی  َتْرَظَنَف 

هچنآ رد  منتخاس  راتفرگ  يارب  هدرک و  ینمـشد  نم  اب  هک  یـسک  رامـش  یب  ِنایهاپـس )  ) ربارب رد  ار  ما  ییاهنت  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 
.يدرک هدهاشم  هتسشن ، نیمک  رد  ما ، هدیشیدنین  نآ  هرابرد 

5/49

وا ماد  رگمتس و  ندیشیدنا 

اَهِیف ِیناَرَی  ْنَأ  ُرِّدَُقی  َناَک  ِیتَّلا  ِِهَتلاَبِح  َِقبِر  ِیف  اًلِیلَذ  ِِهَتلاَِطتْسا  َدَْعب  َعَمَْقناَف  ِِهتَْرفُح ، يَوْهَم  ِیف  ُهَتْدَدَر  َو 

نآ رد  ارم  تشاد  رظن  رد  هک  یماد  دـنب  رد  يراوخ  اب  یـشک ، ندرگ  همه  نآ  زا  سپ  ات  يدـنادرگزاب ، شلادوگ  هاـگترپ  رد  ار  وا  و 
8/49 .دمآرد دنیبب ،

ترخآ هب  تبسن  هدنب ، كدنا  هشیدنا 

ِْهَیلِإ ٌِرئاَص  َوُه  اَِمل  ٌلِیلَق  ُهُرِْکف  ...ْنَم  َلاَءوُس  َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

كدنا ددرگ ، یمزاب  نآ  يوس  هب  هچنآ  يارب  شا  هشیدنا  هک  یـسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 
8/52 .تسا
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راذنا

یهلا راذنا  زا  نتشاد  میب 

َكِراَْذنِإ َكِراَذْعِإ َو  ْنِم  يِرَذَح  ...ْلَعْجا 

.هد 122/47 رارق  تیاهندناسرت ، اه و  نداد  تلهم  زا  ارم  میب 

ییاهنت اوزنا 

سنُا

شسنا لحم  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه 

ِهِسْفَن ِسَنْأَم  ...ْنَع  ِيْأَّنلا  ِّلَحَم  ...َیلِإ  َرَجاَه  َو 

16/2 .دومن ترجه  رود  لحم  هب  شنتفرگ ، سنا  ياج  زا  و 
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رگیدکی اب  مالسا ، نارادزرم  نتفرگ  سنا 

ْمُهَعْمَج ْفِّلَأ  َو 

2/27 .هد تفلا  ار  ناشعمج  و 

: اب نتفرگ  سنا 

دنوادخ .أ 

ٍبیِرَغ ٍشِحْوَتْسُم  ِّلُک  َْسنُأ  اَی 

.نطو زا  رود  هدز  تشحو  ره  لد  ِمارآ  يا 

4/16

َِکب َْسنُْألا  َِیل  ْبَه  َو 

.شخبب نم  هب  ار  تدوخ  اب  سنا  و 

11/21

َِکب ِیتَیاَفِک  ِیئاَنِْغتْسا َو  یِسْفَن َو  َْسنُأ  ِیْبلَق َو  َنوُکُس  ْلَعْجا  َِلب  ...

.هد رارق  دوخ  هب  ار  متیافک  ما و  يزاین  یب  مناج و  سنا  ملد و  شمارآ  هکلب  ...

12/21

َْکَیلِإ ِینوُکُِسب  يِدُّرََجت  ...َِکتَداَبِِعل َو  ِهِیف  یِظاَقیِِإب  ِیْلَیل  ْرُمْعا  َو 

123/47 .نادرگ دابآ  وت ، اب  نتفرگ  وخ  يارب  مندرک  ششوک  و  تا ، یگدنب  يارب  منتخاس  رادیب  اب  ار  مبش  و 

وا ناوریپ  ادخ و  ناتسود  .ب 

َِکتَعاَط ِلْهَأ  َِکئاَِیلْوَِأب َو  َِکب َو  َْسنُْألا  َِیل  ْبَه 

11/21 .شخبب نم  هب  ار  تناربنامرف  تناتسود و  تدوخ و  اب  سنا 

قلخ ناکین  .ج 
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َکِْقلَخ ِراَیِِخب  َِکب َو  ِیتَیاَفِک  ِیئاَنِْغتْسا َو  یِسْفَن َو  َْسنُأ  ِیْبلَق َو  َنوُکُس  ْلَعْجا  َِلب  ...

12/21 .هد رارق  تبوخ  ناگدیرفآ  دوخ و  هب  ار  متیافک  ما و  يزاین  یب  مناج و  سنا  ملد و  شمارآ  هکلب  ...

گرم .د 

اًمِداَق ِِهب  اَنِْسنآ  َو 

.هد سنا  گرم ،)  ) دراو هزات  نآ  هب  ار  ام  و 

4/40

نآرق ه ._

اًِسنُوم ِیلاَیَّللا  ِمَلُظ  ِیف  اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

10/42 .هد رارق  بش  ياه  یکیرات  رد  ام  سنوم  ار  نآرق  و 

ناضمر .و 

َّرَسَف اًِلبْقُم  َسَنآ  ٍفِیلَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

27/45 .تخاس نامداش  دومن و  مارآ  ار  اه  لد  دروآ ، يور  نوچ  هک  یمدمه  وت  رب  دورد 

ناسنا

سنا ّنج و  ره  ّرش  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 
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ِْسنِْإلا ِّنِْجلا َو  َنِم  ًابْرَح  ِِهْتَیب  ِلْهَِأل  َِکلوُسَِرل َو  َبَصَن  ْنَم  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  دندومن ، اپ  هب  یگنج  وا  نادناخ  تربمایپ و  يارب  هک  سنا  ّنج و  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  سنا ، ّنج و  دورد 

َِکَتباَجِإ ِلْهَأ  َکِْسنِإ َو  َکِّنِج َو  ْنِم  َكِداَبِع  ِتاَوَلَص  یَلَع  ُلِمَتْشَت  ...ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

ار تتوعد  ناگدننک  تباجا  تسنِا و  نج و  زا  تناگدنب  ياهدورد  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 
.دوش لماش 

54/47

ّتیناسنا

ّتیناویح زرم  ّتیناسنا و  دودح 

ِهَّیِمیِهَْبلا ِّدَح  َیلِإ  ِهَِّیناَْسنِْإلا  ِدوُدُح  ْنِم  اوُجَرََخل  َِکلَذَک  اُوناَک  َْول  َو 

9/1 .دندروآ یمور  ّتیناویح  زرم  هب  هدش ، جراخ  ّتیناسنا  ياهزرم  زا  دندوب ، نینچ  رگا  و 

لدع فاصنا 

قافنا

قافنا هجیتن  رثا و 

ُْهنِم ُقِْفنُأ  امِیف  ِِّرْبِلل  ِهَیاَدِْهلا  َلِیبَس  ِیب  ْبِصَأ  َو 

23/20 .ناسرب يراگتسر  هار  هب  منک ، یم  قافنا  ییاراد  نآ  زا  هچنآ  رد  ارم  و 

ریخ ياه  هار  رد  قافنا 

ِیقاَْفنِإ ِِّرْبلا  ِباَْوبَأ  ِیف  ْهِّجَو  َو 

.هد رارق  ریخ  ياهریسم  رد  ار  مندومن  قافنا  و 

3/30
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ادخ هار  رد  لاوما ، ناگدننک  قافنا 

ُءاَشَی ْنَِمل  ُفِعاَُضی  ُهَّللا  َو  ٍهَّبَح ، ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلباَنَس  َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم  َْتُلق : َو 

هک هدنایور ، هشوخ  تفه  هک  تسیا  هناد  ناتساد  دننام  دنـشخب ، یم  ادخ  هار  رد  ار  ناشیاه  ییاراد  هک  یناسک  ناتـساد  : » يدومرف و 
13/45« .دنک یم  ربارب  نیدنچ  دهاوخب ، هک  ره  يارب  ادخ  دشاب و  هناد  دص  هشوخ  ره  رد 

هتشذگ اضقنا 

ندیرب عاطقنا 

يربنامرف دایقنا 

راکنا

( نید  ) نارکنم رب  هاوگ  مالسلا ،  مهیلع  همئا 
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َدَحَج ْنَم  یَلَع  َءاَدَهُش  اَنَلَعَج 

.ْدنادرگ دهاش  دنا ، هدرک  راکنا  هک  یناسک  رب  ار  ام 

2/2

دنوادخ راکنا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ناکیدزن 

ْمِهِدوُحُج یَلَع  َْنیَنْدَْألا  یَْصقَأ  َو 

.دومن رود  ناشراکنا ، رثا  رب  ار  ناکیدزن  و 

9/2

ناطیش رادرک  راکنا 

ِِهلَمَع َراَْکنِإ  اََنبُوُلق  ْبِرْشَأ  َّمُهَّللا َو 

8/17 .زاس باریس  وا  راکنا  زا  ار  ام  ياه  لد  ادنوادخ و 

یهلا ناسحا  رکنم 

...ِْهَیلِإ َِکناَسْحِإ  َلْضَف  ِرِْکنُْملاَک  ...اًطیِْرفَت  ِِهب  َتْرَمَأ  اَّمَع  َرَّصَقَف 

.شدوخ هب  وت  لضف  يرایسب  هدننکراکنا  دننام  .هدرک  یهاتوک  يا  هدرک  رما  هچنآ  زا  يراگنا  لهس  اب  سپ 

7و6/31

یهلا لدع  ندرکن  راکنا  هدنب و  رفیک 

ُهَْتبَقاَع ْنِإ  ََکلْدَع  یَِهلِإ  اَی  ُرِْکُنی  َال 

10/31 .دنک یمن  راکنا  ار  وت  لدع  یهد ، تبوقع  ار  وا  رگا  نم ، يادخ  يا 

یهلا رفیک  یگتسیاش  راکنا  مدع  هدنب و 

َِکَتبوُقُع َقاَقِْحتْسا  ُدَحْجَی  َال  ْنَِمب  ُْهلَعْفَت  یَِهلِإ  اَی  َِکلَذ  ْلَعْفَت  ْنِإ  َکَّنِإ 

یمن راـکنا  ار  وت  تبوقع  یگتـسیاش  هک  یهد ، یم  ماـجنا  یـسک  هراـبرد  ار  نآ  ینک ، نینچ  رگا  وت  هک  یتـسرد  هب  نم ، يادـخ  يا 
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11/39 .دنک

لّوا

دنوادخ ندوب  لّوا 

ُهَْلبَق َناَک  ٍلَّوَأ  اَِلب  ِلَّوَْألا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

1/1 .تسا هدوبن  یلّوا  وا  زا  شیپ  هک  یلّوا  ار ، يادخ  ساپس 

ٍهَِّیلَّوَِأب َُهل  َّدَح  َال  ازِع  َُکناَْطلُس  َّزَع 

4/32 .تسین شلّوا  يارب  يّدح  هک  تسا ، تّزع  اب  نانچ  وت ، ییاورنامرف 

َِکتَِّیلَّوَأ ِیف  ُلَّوَْألا  ُهَّللا  َْتنَأ  َِکلَذَک 

8/32 .یلّوا دوخ  ِتیلّوا  رد  هک  یتسه  ییادخ  وت  هک  تسا  نینچ 

ٍدَحَأ ِّلُک  َْلبَق  ُلَّوَْألا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

9/47 .سک ره  زا  شیپ  نیتسخن  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

ادخ زا  هدننک  تساوخرد  نیلّوا 

َْعنَْملا ُّقِحَتْسَی  َوُه  ُهَْتیَطْعَأَف َو  َْکَیلِإ  َبِغَر  ٍبِغاَر  ِلَّوَِأب  اَنَأ  اَمَف 
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20/13 .تسا عنم  راوازس  هکنیا  اب  يدرک ، ششخب  وا  هب  هدروآور و  وت  هب  هک  متسین  هدنروآور  نیلّوا  نم  سپ 

تیصعم نیلّوا  يازج  شتآ ،

َُکْتیَـصَع اَم  ِلَّوَأ  ِیف  َْکنِم  ِیئاَزَج  َناَک  ْذِإ  ...ٍقاَقِْحتْـسِاب  ِیل  ٍبِجاَو  ُْریَغ  َِکلَذ  َّنِإَف  ...َکَتَرِفْغَم  ُبِجْوَتْـسَأ  َنیِح  ِیل  ُرِفْغَت  َْتنُک  ْنِإ  َو 
َراَّنلا

رد نم  رفیک  اریز  .تسین  نم  ندوب  راوازـس  زا  نآ  هک  یتسردـب  سپ  مشاب ، وت  شزرمآ  بجوتـسم  هک  یماـگنه  يزرماـیب  ارم  رگا  و 
31/16 .دوب شتآ  مدرک ، هک  یهانگ  نیتسخن 

هدننک هبوت  نیلّوا 

َنِیبِینُْملا ُلَّوَأ  اَنَأَف  ًَهباَنِإ  َِکتَیِصْعَِمل  ُكْرَّتلا  ِنُکَی  ْنِإ  َو 

28/31 .ما هدننک  تشگزاب  نیتسخن  نم  سپ  تسا ، تشگزاب  وت ، تیصعم  كرت  رگا  و 

تیصعم نیلّوا  اب  اهرفیک ، همه  يراوازس 

َِکَتبوُقُع ْنِم  َکِْقلَخ  ِعیِمَِجل  َتْدَدْعَأ  اَم  َّلُک  َِکناَیْصِِعب  َّمَه  اَم  ِلَّوَأ  ِیف  ُّقِحَتْسَی  َناَک  ْدََقل  َو 

یم راوازس  یتخاس ، هدامآ  تناگدیرفآ  همه  يارب  هک  ار  وت  ياه  تبوقع  همه  دومن ، وت  ینامرفان  تّمه  هک  زاغآ  رد  وا  هکنآ  لاح  و 
.دش

14/37

لّوا تمعن )  ) ماود تساوخرد 

ُلَّوَْألا ِِهب  ُماَدَتُْسی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

38و36/47 .ددرگ تساوخرد  نآ  هلیسو  هب  نیلّوا ، ماود  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ّدح ، یب  يزاغآ  اب  يدورد 

اَِهلَّوَأ ِیف  َدَمَأ  َال  ًهاَلَص  ْمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  ِّبَر 

58/47 .دشابن شلّوا  رد  يزرم  هک  يدورد  تسرف ، دورد  اهنآ  رب  وا و  رب  نم ، راگدرورپ 

اهنآ رخاوا  اب  یهلا ، ياه  تمعن  لیاوا  ندرک  تفج 
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اَهِرِخاَوَِأب َِکنَنِم  َِلئاَوَأ  ِیل  ْعَفْشا  َو 

121/47 .زاس مأوت  نآ  نیرِخآ  اب  ار ، تیاه  تمعن  نیلوا  نم  يارب  و 

ناشیوخ ماحرالا  یلوا 

اوشیپ رمالا  یلوا 

تناها

کین ترشاعم  هب  زیمآ ، تناها  ِترشاعم  رییغت 

ِهَرْشِْعلا َمَرَک  َنیِِسباَلُْملا  ِّدَر  ْنِم  ...ِیْنلِْدبَأ 

7/20 .امرف لّدبم  کین  ِترشاعم  هب  ار  نارشاعم  تناها  نم  هرابرد 
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ششوک مامتها 

نتفرگ رارق  ادخ  مامتها  دروم 

ِِهب َتِینُع  ْنَم  َِغلاَبَم  ِینْغَِّلب  َو 

105/47 .يا هتشاد  تیانع  وا  هب  هک  ناسر  یسک  تاجرد  هب  ارم  و 

ناشیوخ لها 

مالسلا مهیلع  تیب  لها 

مالسلا مهیلع  وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  دنوادخ ، دورد 

َنیِرِهاَّطلا َنِیبِّیَّطلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  یَلَع  ...ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

15/17 .تسرف دورد  وا  هزیکاپ  كاپ و  هداوناخ  رب  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

َنیِرِهاَّطلا ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ...ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

1/24 .تسرف دورد  شکاپ  نادناخ  رب  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

َکُماَلَس ْمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  َهَعاَفَش  اَّلِإ  ُُهتْوَجَر  ٍقُولْخَم  ِهَعاَفَش  َال  َو  ُُهْتمَّدَق ، ٍِحلاَص  ٍلَمَِعب  یِّنِم  ًهَِقث  َِکتآ  َْمل  یِّنِإَف 

هب مشاب  هتـسب  دـیما  وا  هب  هک  يا  هدـیرفآ  ِتعافـش  مشاب و  هداتـسرف  شیپ  هک  يا  هتـسیاش  لمع  هب  نانیمطا  اب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 
وت هاگرد 

6/48  - . داب ناشیا  رب  وا و  رب  وت  دورد  هک  وا -  هداوناخ  دّمحم و  تعافش  زج  ما ، هدماین 

مالسلا مهیلع  وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیلع  گنج  ییاپرب 

ِْسنِْإلا ِّنِْجلا َو  َنِم  ًابْرَح  ِِهْتَیب  ِلْهَِأل  َِکلوُسَِرل َو  َبَصَن  ْنَم  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  دندومن ، اپ  هب  یگنج  وا  نادناخ  تربمایپ و  يارب  هک  سنا  ّنج و  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  نارت  هزیکاپ  رب  دنوادخ ، دورد 

...ِِهْتَیب ِلْهَأ  ِِبئاَطَأ  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 
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56/47 .تسرف دورد  شا  هداوناخ  نارت  هزیکاپ  رب  نم ، راگدرورپ 

مالسلا مهیلع  وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تعافش  هب  دیما 

َکُماَلَس ْمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  َهَعاَفَش  اَّلِإ  ُُهتْوَجَر  ٍقُولْخَم  ِهَعاَفَش  َال  َو  ُُهْتمَّدَق ، ٍِحلاَص  ٍلَمَِعب  یِّنِم  ًهَِقث  َِکتآ  َْمل  یِّنِإَف 

هب مشاب  هتـسب  دـیما  وا  هب  هک  يا  هدـیرفآ  ِتعافـش  مشاب و  هداتـسرف  شیپ  هک  يا  هتـسیاش  لمع  هب  نانیمطا  اب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 
هک وا -  هداوناخ  دّمحم و  تعافش  زج  ما ، هدماین  وت  هاگرد 
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6/48  - . داب ناشیا  رب  وا و  رب  وت  دورد 

عارتخا داجیا 

مایق نداتسیا 

يا هداتسیا  ره  ِندوب  ادخ  کلم  رد 

ُهُصِخاَش ُهُمیِقُم َو  ...ََکل  اَِهتَلْمُِجب  اَهُّلُک  ُءاَیْشَْألا  ِتَحَبْصَأ  َو 

9/6 .میتسه وت  ِنآ  زا  همه  هدنور و  تباث و  زا  زیچ  همه  دندرک  حبص  و 

ادخ هاگرد  هب  نداتسیا 

ِلِیلَّذلا ِِملْسَتْسُْملا  َفُوقُو  َكِّزِع  ِباَِبب  ٌِفقاَو  یَِهلِإ  اَی  اَذ  اَنَأ  اَهَف 

4/12 .ما هداتسیا  راوخ ، يربنامرف  نوچمه  وت  تّزع  هاگرد  هب  نم ، يادخ  يا  سپ 

ٍّیِقَن ٍرِهاَط  ٍْبلَِقب  َْکَیلِإ  َماَقَف  ...

.هتساخرب 8/12 وت  يوس  هب  هزیکاپ  كاپ و  یلد  اب  سپ  ...

َْکیَدَی َْنَیب  ُْتبَصَْتنا  ِدَق  ِّدَّرلِاب َو  ِینْهَبَْجت  َال  ...یَِهلِإ 

17/16 .نزن ما  یناشیپ  رب  در  تسد  ما  هداتسیا  وت  هاگشیپ  رد  هک  یلاح  رد  نم  يادخ 

ناطیش ادخ و  توعد  نیب  هدنب ، نداتسیا 

َْنَیب ُِفقَأ  َنیِح  یِّنِم  ِءوُّسلا  یَلَع  اًماَْدقِإ  ُّدَشَأ  ...ْنَم  َو 

...ِناَْطیَّشلا ِهَوْعَد  َِکتَوْعَد َو 

؟23/16 متسیا یم  ناطیش  توعد  وت و  توعد  نیب  هک  یماگنه  تسا ، رت  كاب  یب  تشز  لامعا  رب  نم  زا  یسک  هچ  و 

اهاپ ندرک  مرو  ات  ادخ ، ربارب  رد  نداتسیا 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...َياَمَدَق  َرَّشَنَتَت  یَّتَح  ََکل  ُتُْمق  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

میاه يدب  زا  يا  يدـب  ندرب  نیب  زا  راوازـس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  دـنک ، مرو  میاهاپ  ات  متـسیاب  وت  ربارب  رد  ردـقنآ  رگا  نم  يادـخ  يا 
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30/16 .متسین

يراز اب  ادخ ، ربارب  رد  نداتسیا 

اًعِّرَضَتُم َْکیَدَی  َْنَیب  َلَثَمَف 

.تسا هداتسیا  تهاگشیپ  رد  نانک  يراز  سپ 

9/31

وا زا  سرت  ادخ و  هب  دیما  اب  هدنب ، نداتسیا  اپ  هب 

َْکنِم ِهَبْهَّرلا  َْکَیلِإ َو  ِهَبْغَّرلا  َْنَیب  اًِفقاَو  ...ٍهَعِشاَخ  ٍسْفَِنب  َكاَّقَلَتَف 

19/32 .تسا هداتسیا  وت  زا  سرت  وت و  هب  لیم  ِیهار ) ود   ) نایم هک  یلاح  رد  تسوت ، يور  شیپ  ْنتورف  يدوجو  اب  سپ 

ادخ ماکحا  رب  یگداتسیا 
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َكِدْجُو ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف  ...اَهِماَِیق  َّقَح  ِهِدوُدُِحب  َماَق  ...ْنَم  َّمُهَّللا َو 

ام هـب  ار  نآ  دـننام  تدوـخ ، دزن  يرگناوـت )  ) زا سپ  هتـشاد ؛ اـپ  هـب  هدوـب  شّقح  هـک  يروـط  نآ  ار  شدودـح  سک  ره  ادـنوادخ و 
50/45 .شخبب

نامیا

ناربمایپ هب  هقالع  نامیا و  تقیقح 

ٍناَوْضِر ٍهَرِفْغَِمب َو  َْکنِم  ْمُهْرُکْذاَف  ...ِناَمیِْإلا  ِِقئاَقَِحب  َنِیلَسْرُْملا  َیلِإ  ِقاَِیتْشِالا  ...َْدنِع  ...ْمُهُوقِّدَصُم  ِلُسُّرلا َو  ُعاَْبتَأ  َّمُهَّللا َو 

شزرمآ و هب  سپ  دندروآ ، يور  ناربمایپ  هب  یعقاو  ینامیا  اب  هناقاتشم  هک  یماگنه  ناربمایپ ، ِناگدننک  قیدصت  ناوریپ و  ادنوادخ و 
2و1/4 .نک دای  اهنآ  زا  يدونشوخ ،

ینامیا ناردارب  يارب  شزرمآ ، بلط 

...ِناَمیِْإلِاب اَنوُقَبَس  َنیِذَّلا  اَِنناَوْخِِإل  اََنل َو  ْرِفْغا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی : َنیِذَّلا 

.زرمایب دندش  مدق  شیپ  ام  رب  نامیا ، رد  هک  ار ، نامناردارب  ام و  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  هک  اهنامه 

9/4

نامیا نیرت  لماک 

ِناَمیِْإلا َلَمْکَأ  ِیناَمیِِإب  ْغَِّلب 

1/20 .ناسرب نامیا  نیرت  لماک  هب  ارم  نامیا 

ندروآ نامیا  ادخ  هب 

َمَلُّظلا َِکب  َرََّون  ْنَِمب  ُْتنَمآ 

2/43 .تخاس ینارون  ار  اه  تملظ  وت  هلیسو  هب  هک  یسک  هب  مدروآ  نامیا 

َِکب ُْتنَمآ 

6/52 .مدروآ نامیا  وت  هب 

ُنِموُأ َِکب  َو 
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11/52 .مراد نامیا  وت  هب  اهنت  و 

نامیا هام  ون ، هام 

ٍناَمیِإ ٍْنمَأ َو  َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

5و4/43 .دهد رارق  نامیا  ینمیا و  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

ربارب دنچ  ینامیا  و  ناضمر ، هام 

ِناَمیِْإلا َنِم  ِهِیف  َْتفَعاَض  َو 

.يدومن ربارب  نیدنچ  نآ ، رد  ار  نامیا  و 

20/45

نامیا لها  هرمز  رد  نتفرگ  رارق 

َِکب ِناَمیِْإلا  ِدیِحْوَّتلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا َو 

12/48 .هد رارق  دوخ  هب  ناگدنروآ  نامیا  ناتسرپاتکی و  زا  ارم  ادنوادخ و 
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ناگدنروآ نامیا 

نانمؤم يارب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تعافش 

ُهَتْدَعَو اَم  َّلَجَأ  ِهَعاَفَّشلا  ِنْسُح  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  ِِهتَّمُأ  َنیِرِهاَّطلا َو  ِِهلْهَأ  ِیف  ُْهفِّرَع  َو 

25/2 .نک هاگآ  يا ، هداد  هدعو  وا  هب  هچنآ  زا  شیب  شتّما ، نانمؤم  شکاپ و  هداوناخ  هرابرد  وکین  تعافش  زا  ار  وا  و 

ادخ هب  نانمؤم ، ندرب  هانپ 

ِتاَنِمْءوُْملا َنِینِمْءوُْملا َو  َعیِمَج  َِکتَمْحَِرب َو  َِکلَذ  ِّلُک  ْنِم  ِینْذِعَأ  َو 

10/8 .هد هانپ  دش  هتفگ  هچنآ  زا  تتمحر  هب  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  همه  ارم و  و 

ُْهنِم اَنْذَعَتْسا  اَّمِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  َعیِمَج  ...اَنْذِعَأ َو  َو 

15/17 .هد هانپ  میدرب ، هانپ  نآ  زا  هچنآ  زا  ار ، نامیا  اب  نانز  نادرم و  همه  ام و  و 

یهلا هاگهانپ  رد  نمؤم ، نانز  نادرم و 

َو ٍزِراَح ، ٍزْرِح  ِیف  ُْهنِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  َنِم  اَـنَناَریِج  اَِـنتَاباَرَق َو  اَـنِماَحْرَأ َو  يِوَذ  اَـنَِیلاَهَأ َو  اـَنَدَالْوَأ َو  اَِـنتاَهَّمُأ َو  اـَنَءَابآ َو  ْلَـعْجا 
ٍِعناَم ٍفْهَک  َو  ٍِظفاَح ، ٍنْصِح 

یهاگیاج رد  وا  ّرـش )  ) زا ار ، نامیااب  نانز  نادرم و  زا  اـم  ناـگیاسمه  ناـکیدزن و  ناـشیوخ ، هداوناـخ ، نادـنزرف ، نارداـم ، ناردـپ ،
هدنرادهگن يژد  مکحم و 

10/17 .هد رارق  هدنرادزاب  یهاگهانپ  و 

نانمؤم بتارم  رد  نتفرگ  رارق  تساوخرد 

َنِینِمْءوُْملا ِِبتاَرَم  َنیِِحلاَّصلا َو  ِتاَجَرَد  ِیف  َِکلَِذب  اَنْرِّیَص  َو  ...

.هد رارق  نامیا  لها  ياه  هاگیاج  ناراکوکین و  ياه  هبترم  رد  ار  ام  نآ  هلیسو  هب  و  ...

16/17

یهلا ساپس  هب  نمؤم ، زا  ندرک  تبیغ  لیدبت 

ََکل ِدْمَْحلِاب  اًقُْطن  ...ٍِبئاَغ  ٍنِمْءُوم  ِباَِیتْغا  ...ْنِم  ِیناَِسل  یَلَع  يَرْجَأ  اَم  ...ْلَعْجا  َّمُهَّللا 
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13/20 .هد رارق  ار  تدوخ  يارب  ساپس  بئاغ ، نمؤم  تبیغ  زا  هتخاس  يراج  منابز  رب  ناطیش )  ) وا هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

نانمؤم نیدلاو  ماقم  هجرد و 

ْمِِهتاَهَّمُأ َنِینِمْءوُْملا َو  َكِداَبِع  َءَابآ  ِِهب  َتْصَصَخ  اَم  ِلَْضفَِأب  َّيََوبَأ  ْصُصْخا  َو 

12/24 .هد صاصتخا  يا ، هداد  زایتما  نآ  هب  ار  تنامیا  اب  ناگدنب  ناردام  ناردپ و  هک  يزیچ  نیرترب  هب  ارم  ردام  ردپ و  و 

نانمؤم یمامت  يارب  دنوادخ ، زا  تساوخرد  بلط 
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...يَِدلَِول یِسْفَِنل َو  َُکْتلَأَس  يِذَّلا  َْلثِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  ...َعیِمَج  ِطْعَأ  َو 

12/25 .شخبب مدومن ، تساوخرد  وت  زا  منادنزرف  دوخ و  يارب  هچنآ  ِدننام  نامیا ، اب  نانز  نادرم و  همه  هب  و 

نمؤم ّقح  ندرکن  ادا  زا  یهاوخرذع 

ُهْرِّفَوُأ ْمَلَف  ٍنِمْءوُِمل  ِینَمَِزل  ٍّقَح  يِذ  ِّقَح  ْنِم  ...َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

1/38 .مدرکن ادا  ار  شمامت  هک  ینمؤم  رادقح  مزال  ِّقح  زا  مروآ  یم  رذع  وت  هاگرد  هب  نم  ادنوادخ 

نمؤم بیع  ندناشوپن  زا  یهاوخرذع 

ُهُْرتْسَأ ْمَلَف  ِیل  َرَهَظ  ٍنِمْءُوم  ِْبیَع  ْنِم  ...َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.مدناشوپن ار  نآ  سپ  دش ، راکشآ  نم  يارب  هک  ینمؤم  بیع  زا  مروآ  یم  رذع  وت  هاگرد  هب  نم  ادنوادخ 

1/38

نمؤم درف  هب  شندناسرن  رازآ  و  هدنب ،

ٍهَنِمْءُوم ٍنِمْءُوم َو  ِّلُک  يَذَأ  ْنَع  ِینْعَْنما  َو 

1/39 .رادزاب نامیا  اب  نز  درم و  ره  هب  ندناسر  رازآ  زا  ارم  و 

نامیا لها  ياه  لد  رد  هدنب ، ّتبحم  نداد  رارق 

ادُو َنِینِمْءوُْملا  ِروُدُص  ِیف  اََنل  ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  نانمؤم ، ياه  هنیس  رد  ار  ام  یتسود  و 

16/42

تمایق زور  رد  نانمؤم ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندنادرگن  راوخ 

ُهَعَم اُونَمآ  َنیِذَّلا  َِّیبَّنلا َو  ُهَّللا  يِزُْخی  َال  َمْوَی  ...

11/45 .دنک یمن  راوخ  ار  دنا  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  ربمایپ و  دنوادخ ، هک  يزور  ...

نانمؤم ياه  لد  رد  ناضمر ، هوکُش 
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َنِینِمْءوُْملا ِروُدُص  ِیف  َکَبَیْهَأ  ...َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

32/45 نانمؤم .! ياه  هنیس  رد  يدوب ، تبیه  اب  هچ  .وت  رب  دورد 

نانمؤم رورس  دیع و  زور  رطف ، زور 

اًروُرُس اًدیِع َو  َنِینِمْءوُْمِلل  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  اَنِرِْطف -  ِمْوَی  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

.مینک 52/45 یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  يداد ، رارق  يداش  دیع و  ْنامیا  لها  يارب  ار  نآ  هک  نامرطف  ِزور  رد  ام  ادنوادخ 

نانمؤم هانپ  مالسلا ،  هیلع  ماما 

َنِینِمْءوُْملا ُفْهَک  َو  َنیِِذئاَّللا ، ُهَمْصِع  َوُهَف 

60/47 .تسا نانمؤم  هاگهانپ  ناگدنهانپ و  هدنرادهگن  وا  سپ 
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هدنب هنیس  زا  نانمؤم ، هنیک  ندنکرب 

َنِینِمْءوُْمِلل يِرْدَص  ْنِم  َّلِْغلا  ِعَْزنا  َو 

.نک رب  ما  هنیس  زا  ار  نانمؤم  يارب  نتشاد  هنیک  و 

127/47

نانمؤم نیب  ریخ  میسقت 

ُْهنِم ِیبیِصَن  یِّظَح َو  َرِّفَُوت  ْنَأ  ...ٍْریَخ  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَسَق  اَمْهَم  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

دایز نآ  زا  ارم  بیـصن  هرهب و  ییامن ، یم  تمـسق  یکین  تنامیا ، اب  ناگدـنب  نایم  هاگره  هک  میامن  یم  تساوخرد  وت  زا  ادـنوادخ ،
2/48 .نادرگ

نانمؤم ياعد  رد  ندوب  کیرش 

َنِینِمْءوُْملا َكِداَبِع  ْنِم  ِمْوَْیلا  اَذَه  ِیف  َكاَعَد  ْنَم  ِِحلاَص  ِیف  اَنَکِرُْشت  ْنَأ  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

، دناوخ یم  ار  وت  زور  نیا  رد  هک  تنامیا  اب  ناگدنب  زا  هک  ره  هتـسیاش  تساوخرد  رد  ار  ام  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ ،
3/48 .ینادرگ کیرش 

نانمؤم ِلّکوت 

َْکیَلَع َنِینِمْءوُْملا  َلُّکََوت  ...َُکلَأْسَأ 

5/54 .میامن یم  تساوخرد  وت  زا  ار ، وت  رب  نانمؤم  لّکوت 

ینمیا

نما یهاگیاج  هب  نیعبات ، نتخاس  هناور 

َنیِقَّتُْملا ِلیِقَم  ْنِم  ٍْنمَأ  َیلِإ  ْمُهَرِّیَُصت  َو 

19/4 .ینک هناور  تسا  ناراکزیهرپ  هاگتحارتسا  هک  هدوسآ  یهاگیاج  هب  ار  اهنآ  و 

رفیک زا  ینمیا  و  رگمتس ،

َكِراَْکنِإ ْنِم  ِْنمَْألِاب  ُْهِنتْفَت  َال  ...َّمُهَّللا 
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.نکن 12/14 شیامزآ  ترفیک  زا  ینمیا  هب  ار  وا  ادنوادخ 

هدنب هب  داعم ، زور  ِینمیا  ندیشخب 

ِداَعَْملا ِمْوَی  َْنمَأ  ِیل  ْبَه  َو 

20/20 .شخبب تشگزاب  زور  ِشیاسآ  ارم  و 

اَنِروُُشن ِیف  ِرَبْکَْألا  ِعَزَْفلا  َمْوَی  ِناَمَْألا  َلَلُح  ِِهب  اَنُسْکا  َو 

11/42 .ناشوپب ناما  ياه  هماج  هب  میروآ ، یمربرس  اهربق  زا  هک  یماگنه  زور ، نیرت  كانمهس  رد  ار  ام  نآرق ،)  ) نآ اب  و 

ادخ زا  سرت  ماگنه  يا ، هدننک  نمیا  دوجو  مدع 

؟ ِینَتْفَخَأ َْتنَأ  َْکنِم َو  ِیُننِمْءُوی  ْنَم  َو 

؟2/21 يا هدناسرت  ارم  وت  هک  یلاح  رد  دشخب ، ناما  وت  زا  ارم  یسک  هچ  و 

بولغم هدنهد  ینمیا  بلاغ 

ٍبُوْلغَم یَلَع  ٌِبلاَغ  اَّلِإ  ُنِمْءُوی  َال 

.دشخب یمن  ناما  زوریپ ، زج  ار  هدروخ  تسکش 

3/21
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لد شمارآ  تفایرد  ینمیا و  ماگنه 

...ِْنمَْألا ِفْوَْخلا َو  ِلاَح  ِیف  ُثُدْحَی  امِیف  ََکل  ُبِجَی  اَِمب  یِّنِم  ِسْفَّنلا  َهَنِینْأَمُط  اَضِّرلا َو  َحْوَر  یِسْفَن  ْنِم  َفَّرَعَتَأ  یَّتَح  ...

، تسا بجاو  وت  يارب  نآ  رکـش  و  دـهد ، یم  خر  ینمیا  سرت و  لاح  رد  هچنآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  شمارآ  يدونـشوخ و  میـسن  اـت  ...
11/22 .مبایرد

هدنب ملظ  زا  نمشد ، نتشگ  نمیا 

اًِرثْءُوم ...ٍءاَوَس  ٍَهلِْزنَِمب  اَمُْهنِم  َّیَلَع  ُدِرَی  اَِمب  َنوُکَأ  یَّتَح  ِبَضَْغلا ، اَضِّرلا َو  ِلاَح  ِیف  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدـلا َو  ِیف  َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحِالا  ...ِیْنقُزْرا  َو 
يِرْوَج یِْملُظ َو  ْنِم  يِّوُدَع  َنَمْأَی  یَّتَح  ِءاَدْعَْألا ، ِءاَِیلْوَْألا َو  ِیف  اَمُهاَوِس  اَم  یَلَع  َكاَضِِرل 

يدونـشوخ و  ) ود نآ  زا  هچنآ  هب  ات  .هد  يزور  ترخآ  ایند و  رد  اـه ، شزغل  زا  يراد  نتـشیوخ  مشخو ، يدونـشوخ  لاـح  رد  ارم  و 
يدونـشوخان و  ) ود نآ  ریغ  رب  ار  وت  يدونـشوخ  نانمـشد ، ناتـسود و  هرابرد  .مشاب  هتـشاد  ناـسکی  یلاـح  دـسر ، یم  نم  هب  مشخ )

13/22 .دشاب نمیا  نم  متس  ملظ و  زا  منمشد  ات  .مرامش  مّدقم  وت ) ینامرفان 

هدنب رب  ادخ  ّتنم  ینمیا ،

...ِْنمَْألا ِهَّحِّصلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما 

.راذگ ّتنم  نم  رب  ینمیا  یتسردنت و  اب 

3/23

یهلا رفیک  زا  ناگدنب  هدنزاس  نمیا  ناطیش ،

َكِْریَِغب اَُنفِّوَُخی  َو  ََکباَقِع ، اَُننِمْءُوی 

6/25 .دناسرت یم  وت  ریغ  زا  دهد و  یم  ینمیا  وت  رفیک  زا  ار  ام  ناطیش ) )

یهلا وفع  وترپ  رد  هدنب ، ینمیا 

َكُْوفَع یِّنِمْءُوْیلَف  َياَیاَطَخ  ِیْنتَلَجْوَأ  ْدَق  َو 

25/31 .دنادرگ نمیا  ارم  تشیاشخب  دیاب  سپ  هدناسرت ، ارم  میاهاطخ  و 

ادخ ربارب  رد  هدنب ، نتخاس  نمیا  يارب  يا  هدنهد  هانپ  دوبن 
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َْکیَلَع ِیُننِمْءُوی  ٌریِفَخ  َال  َو 

.دریگ 14/32 ناما  وت  زا  میارب  هک  تسه  يا  هدنهد  هانپ  هن  و 

ناگدش نمیا  ياه  هار  رد  هدنب  ندرب 

َنِینِمْآلا ِِکلاَسَم  ِیف  ِینْهِّجَو  َو 

.تسرفب ناگدش  نمیا  ياه  هار  يوس  هب  ارم  و 

4/41

تافآ زا  ینمیا  لاله  ون ، هام 

ِتاَفْآلا َنِم  ٍْنمَأ  َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

5و4/43 .دهد رارق  اه  تفآ  زا  ینمیا  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 
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ندیسرت ناگدنب  زا  نتشگ و  نمیا  ادخ  زا 

َکَنِمَأ َكَداَبِع َو  َباَه  يِذَّلا  اَنَأ 

80/47 .مدوب رطاخ  هدوسآ  وت  زا  هدیسرت و  تناگدنب  زا  هکنآ  منم 

: زا ینمیا  بلط 

دنوادخ مشخ  .أ 

ِِهبَضَغ ْنِم  اًْنمَأ  ...ُنوُکَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

29و27/1 .دشاب شمشخ  زا  ینمیا  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

َکِطْخُس ْنِم  اًناَمَأ  ِیل  ُْبتْکا  َو 

.سیونب میارب  ار  تمشخ  زا  ینمیا  و 

33/16

سْفن .ب 

یِسْفَن َفْوَخ  ْنِمآ  َو 

16/12 .هد ینمیا  ار  مدوجو  سرت  و 

ناهانگ .ج 

اًفْوَخ اًقَرَف َو  ِتاَئِّیَّسلا  َنِم  َنَمآ  َو 

.منامب نمیا  میب  سرت و  يور  زا  یهاون  زا  و 

8/22

يدب ّرش و  .د 

...ِهِّرَش ِهِّرَض َو  ِعیِمَج  ْنِم  ِینَنِمْءُوت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

نمیا شا  يدب  نایز و  همه  زا  ارم  ات  هد ، رارق  يّدـس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرـصنم  نم  زا  دـنک ، يدـب  نم  اب  دراد  دـصق  سک  ره  و 
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.يزاس

8و7/23

دنوادخ كاندرد  ياه  يریگ  تخس  ه ._

َِکتاَوَطَس ِمِیلَأ  ْنِم  َنوُدَتْعُْملا  ُفاَخَی  اَمِم  ُنَمَْأت  َو  َِکتاَِعبَت ، ْنِم  اَِهلاَیِح  یَلَع  ٍهَحِراَج  ُّلُک  اَِهب  ُمَلْسَت  ًَهبَْوت  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا َو 

ياهرهق زا  دَنام و  ملاس  تیاهرفیک  زا  دوخ  مهـس  هب  يوضع  ره  نآ  اب  هک  يا  هبوت  .منک  یم  هبوت  تهاگرد  هب  نم  انامه  ادنوادخ و 
22/31 .دشاب ناما  رد  دنسرت ، یم  نارگدادیب  هک  تکاندرد 

دسرت یم  نآ  زا  هدنب  هچنآ  .و 

ُتْرِذَح اَم  یِّنِمآ  َو 

.هد ینمیا  ارم  ما ، هدیسرت  هچنآ  زا  و 

20/32

وزرآ يدب  .ز 

ِهِروُرُش ْنِم  اَّنِمآ  َو 

2/40 .زاس نمیا  شرورش  زا  ار  ام  و 

تافآ .ح 

ِتاَفْآلا َنِم  ٍْنمَأ  َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 
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.دهد رارق  اه  تفآ  زا  ینمیا  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

5و4/43

یهلا باذع  .ط 

یِّنِمآ َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َِکباَذَع ، ْنِم  اًْنمَأ  َُکلَأْسَأ  َو 

19/48 .زاس نمیا  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مهاوخ ، یم  وت  زا  ار  تباذع  زا  ینمیا  و 

یهلا باقع  .ي 

َِکباَقِع ْنِم  ِِهب  ُنَمآ  َو 

.مدرگ نمیا  ترفیک  زا  نآ ، هلیسو  هب  و 

17/49
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ب

داب

داب ياه  هنازخ  رادمامز  ناگتشرف 

ِحاَیِّرلا ِِنئاَزَخ  یَلَع  ِماَّوُْقلا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

15و11و10/3 .اهداب هنیجنگ  رب  نارادمامز  ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

مرگ داب 

اًموُمَس اَْنیَلَع  ُهَّلِظ  ْلَعَْجت  َال  َّمُهَّللا 

6/19 .هدن رارق  نازوس  مرگ و  ام  رب  ار  ربا )  ) نآ هیاس  ادنوادخ 

نابایب هیداب 

ناراب

ناراب راد  هنازخ  ناگتشرف ،

ِباَحَّسلا ِرِجاَوَز  ِرَطَْملا َو  ِناَّزُخ  ...َنیِذَّلا  ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

ناگدـنهد تکرح  ناراب و  ناراد  هنازخ  هک  یناگتـشرف  ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
13و11و10/3 .دنربا

ناراب ياه  هناد  اب  هدمآ  دورف  ِناگتشرف 

َلََزن اَذِإ  ِرَطَْملا  ِرْطَق  َعَم  َنیِِطباَْهلا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

هدش لزان  ياه  هرطق  هارمه  هب  ناگدمآدورف  ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
15و11و10/3 .ناراب

ناراب ياه  هنامیپ  اب  انشآ  ناگتشرف 

اَهُِجلاَوَع ِراَْطمَْألا َو  ُجِعاََول  ِهیِوَْحت  اَم  َْلیَک  ...ْمُهَْتفَّرَع  َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

ياهرابگر دـیدش و  ياه  ناراب  هنامیپ  هک  یناگتـشرف  ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 303 

http://www.ghaemiyeh.com


16و11و10/3 .يا هدناسانش  نانآ  هب  ار  مکارتم 

ناوارف ناراب  یهلا و  تمحر 

...ِقِدْغُْملا َِکْثیَِغب  َکَتَمْحَر  اَْنیَلَع  ْرُْشنا  َو 

.نارتسگب ام  رب  ناوارف ، ِناراب  اب  ار  تتمحر  و 

1/19
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ناراب هب  ناگدنب ، ندنادرگ  باریس 

َْثیَْغلا اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

1/19 .امن باریس  ناراب  زا  ار  ام  ادنوادخ 

...اًثیِغُم اًْثیَغ  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

4/19 .نادرگ باریس  شخبرمث  یناراب  زا  ار  ام  ادنوادخ 

ربا ناراب  ندوبن  یگشیمه  تساوخرد 

ُُهقْدَو ٍِّثُلم  َْریَغ  ...اًمِکاَرَتُم  ًاباَحَس  ِتاَْوقَْألا ، ِیف  ِِهب  ُعِّسَُوت  ...ِباَحَّسلا َو  َنِم  ِقِدْغُْملا  َِکْثیَِغب  َکَتَمْحَر  اَْنیَلَع  ْرُْشنا  َو 

هتــسویپ يربا  هـن  هدرــشف ، مـهرد  يربا  .یهد  یخارف  اـه  يزور  نآ  اــب  .نارتـسگب و  اــم  رب  ربا ، زا  ناوارف  ِناراــب  اــب  ار  تـتمحر  و 
3و1/19 .یناراب

دنت تخس و  یناراب  اب  دنمدوس ، یناسر  بآ 

ٍلِجاَع ٍعیِرَس  ٍِلباَو  ُهُرَرِد ، ٍعِساَو  ُهُرْزُغ ، ٍِمئاَد  ٍِعفاَن ، َْکنِم  ٍیْقَِسب  .َهَرَفَّسلا  َماَرِْکلا  َکَتَِکئاَلَم  ْدِهْشَأ  َو 

، رایسب شندش  يراج  یگشیمه ، شا  یناوارف  هک  دوخ -  بناج  زا  دنمدوس  یبآ  نداتـسرف  هب  ار  تا  هدنـسیون  ِراوگرزب  ِناگتـشرف  و 
2/19 .زاس هدامآ  دشاب -  ناباتش  دنت و  تخس ،

ناگدنب رب  ناراب ، شزیر  ندنادرگن  باذع 

اًموُجُر اَْنیَلَع  َُهبْوَص  ْلَعَْجت  َال  ...َّمُهَّللا 

.هدن رارق  الب  ریت  ام  رب  ار  شندیراب  ادنوادخ 

6/19

نامسآ هب  ندادن ، ناراب  شزیر  نامرف 

ٍرْطَق ِیف  ْمِِهئاَمَِسل  ْنَذَْأت  َال 

6/27 .هدن نذا  ندیراب ، رد  ار  ناشنامسآ 

ناگدنب رب  روآ ، نایز  ناراب  ندنارابن 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 305 

http://www.ghaemiyeh.com


ِءْوَّسلا َرَطَم  اَمِِهب  اَنْرِطُْمت  اَلَف 

1/36 .نارابن ام  رب  رابنایز  ناراب  شخرذآ ،) ربا و   ) ود نآ  ببس  هب  سپ 

هدنب رب  تمعن ، ياهربا  ندناراب 

َّیَلَع اَهَتْرَْطمَأ  ٍمَِعن  ِِبئاَحَس  ...ْنِم  ْمَک  َو 

11/49 .يدناراب نم  رب  هک  ییازفا  تمعن  ياهربا  رایسب  هچ  و 

راکشآ زراب 

هعلق وراب 

روراب

دنوادخ بناج  زا  اه ، یکین  ندومن  روراب 

اَهَیِْمُنی یَّتَح  َهَنَسَْحلا  ُرِْمُثی  ْنَم  اَی  َو 

11/46 .دیازفیب ار  نآ  ات  دنک ، یم  روراب  ار  یکین  هک  یسک  يا  و 

کیراب

ناهانگ اب  هدنب ، ندرگ  نتشگ  کیراب 
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ُبُونُّذلا اَْهتَّقَرَأ  ْدَق  ِیتَبَقَر  ِهِذَه  َّمُهَّللا َو 

29/16 .هدومن کیراب  ار  نآ  ناهانگ  هک  تسا  نم  ندرگ  نیا  ادنوادخ و 

نتشادزاب

ادخ دمح  تفرعم  زا  ناگدنب ، نتشادزاب  مدع 

...ُهوُدَمْحَی ْمَلَف  ِِهنَنِم  ِیف  اُوفَّرَصََتل  ...ِهَِعباَتَتُْملا  ِِهنَنِم  ْنِم  ْمُهاَْلبَأ  اَم  یَلَع  ِهِدْمَح  َهَفِْرعَم  ِهِداَبِع  ْنَع  َسَبَح  َْول  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

اهنآ تشاد ، یمزاـب  هداد  ناـشیا  هب  هک  یپرد  یپ  ياـه  شـشخب  رب  شـساپس  نتخانـش  زا  ار  شناگدـنب  رگا  هک  ار  يادـخ  ساپـس  و 
.دندرازگ یمن  ساپس  ار  وا  دندومن و  یم  فرص  ار  شیاه  تمعن 

8/1

تیصعم زا  ریگولج  یساپس 

ِِهتَیِصْعَم ْنَع  اًزِجاَح  ...ُنوُکَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

29و27/1 .دشاب شتیصعم  زا  یعنام  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

ناطیش رکم  زا  نیعبات ، نتشادزاب 

ِناَْطیَّشلا ِْدیَک  ْنِم  اَِهب  ْمُهُعَنْمَت  ...ًهاَلَص  ...َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

هک يدورد  تسرف ، دورد  نیعبات  رب  ادنوادخ و 

.يرادزاب ناطیش  هلیح  زا  ار  نانآ  نآ  ببس  هب 

14و13/4

ناگدننک عنم  عنم  یهلا و  ياطع 

َنیِِعناَْملا ُْعنَم  ُهْصُْقنَی  َْمل  َْتیَطْعَأ  ْنَم  ...َّمُهَّللا 

12/5 .تساکن وا  زا  ناگدننک  عنم  ندرک  يریگولج  يدومرف ، اطع  وت  ار  هک  ره  ادنوادخ 

ناشیا ندومن  عنم  اب  ناگدنب ، نتخاسن  دیماان 
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َکِْعنَِمب اَنَءاَجَر  ْعَطْقَت  َال  َو 

3/10 .نکم دیماان  ار  ام  شیوخ ، عنم  هب  و 

دنوادخ زا  تساوخرد  بلط  زا  هدنب ، هدنرادزاب  ياه  تلصخ 

َتْمَْعنَأ ٌهَمِْعن  َو  ِْهَیلِإ ، ُتْعَرْسَأَف  .ُْهنَع  ِینَْتیَهَن  ٌیْهَن  َو  ُْهنَع ، ُتْأَْطبَأَف  .ِِهب  َتْرَمَأ  ٌْرمَأ  ِیُنبُجْحَی  ...ٌثاََلث  ٌلاَلِخ  َِکَتلَأْسَم  ْنَع  ِیُنبُجْحَی  ُهَّنِإ  َّمُهَّللا 
اَهِرْکُش ِیف  ُتْرَّصَقَف  .َّیَلَع  اَِهب 

يدنک نآ  ماجنا  رد  نم  يداد و  نامرف  نآ  هب  هک  يرما  ارم ، دراد  یمزاب  .دراد  یمزاب  وت  زا  تساوخرد  زا  ارم  تلـصخ  هس  ادنوادخ 
یهاتوک نآ  يرازگرکش  رد  نم  يدیشخب و  نم  هب  هک  یتمعن  متفاتـش و  نآ  يوس  هب  نم  یتشادزاب و  نآ  زا  ارم  هک  يراک  و  مدرک ،

2و1/12 .مدرک

وا هب  ادخ  ياطع  هدنب و  ندوب  عنم  راوازس 

161 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 308 

http://www.ghaemiyeh.com


َْعنَْملا ُّقِحَتْسَی  َوُه  ُهَْتیَطْعَأَف َو  َْکَیلِإ  َبِغَر  ٍبِغاَر  ِلَّوَِأب  اَنَأ  اَمَف 

20/13 .تسا عنم  راوازس  هکنیا  اب  يدرک ، ششخب  وا  هب  هدروآور و  وت  هب  هک  متسین  هدنروآور  نیلّوا  نم  سپ 

...ِْعنَْملا ِهَحیِضَْفِلل َو  َْکنِم  ٌلْهَأ  اَمُهاَلِک  َو  ُهَتْعَنَم ، َْتئِش  َْول  ْنَم  یَلَع  ُدوَُجت  َو  ُهَتْحَضَف ، َْتئِش  َْول  ْنَم  یَلَع  ُُرتْسَت 

یم شمورحم  یتـساوخ ، یم  رگا  هک  یـسک  رب  یـشخب  یم  و  يدومن ، یم  شیاوـسر  یتـساوخ ، یم  رگا  هک  یـسک  رب  یناـشوپ  یم 
.دنتّیمورحم ییاوسر و  راوازس  وت  بناج  زا  ود  ره  هکنآ  لاح  .يدرک و 

8/45

نارگید تمرح  کته  زا  یهلا ، عنم 

ِْهیَلَع َتْزَجَح  اَّمِم  یِّنِم  ُهَکَهَْتنا  ...اَم  یَِهلِإ ، اَی  َتِْملَع ، ْدَق 

5/14 .يا هدرک  عونمم  وت  هک  هتسکش  ییاه  تمرح  نم  زا  یناد  یم  وت  نم ، يادخ  يا 

متس زا  رگمتس  نتشادزاب  بلط 

َِکتَّوُِقب یِْملُظ  ْنَع  يِّوُدَع  یِِملاَظ َو  ْذُخ  َو 

6/14 .رادزاب نم  هب  ندرک  متس  زا  دوخ  يورین  اب  ار  منمشد  نم و  هب  هدننک  متس  و 

وا عنم  زا  رت  نوزفا  ادخ ، ششخب 

ِهِْعنَم ْنِم  ُرَثْکَأ  ُهُءواَطَع  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 

مورحم زا  شیب  وا  ششخب  اطع و  هکنآ  ییوت  و 

9/16 .تسا شندومن 

ناگدنب هب  تبسن  صرح ، زا  ناطیش  نتشادزاب 

اَِنب ِعُولُْولا  ِنَع  ُْهأَرْدا  َو 

.راد زاب  ام  هب  ندوب  صیرح  زا  ار  ناطیش )  ) وا و 

9/17

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 309 

http://www.ghaemiyeh.com


ناطیش زا  هدنرادزاب  هاگهانپ 

ٍِعناَم ٍفْهَک  ...ِیف  ُْهنِم  ...اَنَءَابآ  ْلَعْجا  َو 

10/17 .هد رارق  هدنرادزاب  یهاگهانپ  رد  وا  ّرش )  ) زا ار ، نامناردپ  و 

دوخ میمصت  زا  ناطیش ، نتشادزاب 

َمَزَع اَذِإ  ُهْطِّبَث  ...َّمُهَّللا 

12/17 .رادزاب شمادقا  زا  تفرگ ، ناطیش )  ) یمیمصت ره  ادنوادخ 

شیوخ تمحر  زا  یهلا  عنم 

َکَضاَرْعِإ َکَْعنَم َو  َکَنَالْذِخ َو  َِکلَِذب  َّقِحَتْسَأَف  ...ُتْرِرُطْضا  اَذِإ  َكِْریَِغب  ِهَناَِعتْسِالِاب  یِِّنتْفَت  َال  َو 

يور یگرهب و  یب  يراوخ و  راوازـس  نآ ، ببـس  هب  ات  .نکن  شیاـمزآ  ما ، یگدـنامرد  تقو  هب  نارگید  زا  نتـساوخ  يراـی  هب  ارم  و 
.موش وت  ندنادرگ 

12/20

( متس زا   ) هدنب نتشادزاب  رب  ادخ  ییاناوت 
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یِّنِم ِْضبَْقلا  یَلَع  ُرِداَْقلا  َْتنَأ  َّنَِملْظَأ َو  َال  َو 

14/20 .يراد مزاب  يرداق  وت  هک  یلاح  رد  منکن ، متس  یسک  رب  هک ) نک  نانچ   ) و

عنم اطع و  ِندوب  ادخ  تسد  هب 

ِْعنَْملا ِءاَطْعِْإلا َو  ُِّیلَو  ْمِِهنوُد  ْنِم  َْتنَأ 

.اهنآ هن  ینتشادزاب ، ندیشخب و  راد  هدهع  وت 

26/20

هدنب زا  ادخ ، لضف  نتشادزاب 

َكَْریَغ ِیلَمَأ  ْنِم  ٍءْیَش  َیلِإ  َلِیبَّسلا  ِدِجَأ  َْمل  ...َمیِسَْجلا  َکَلْضَف  ِینَتْعَنَم  ...ْنِإ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.مباین وت  ریغ  میوزرآ ، زا  کی  چیه  يوس  هب  یهار  يرادزاب ، نم  زا  ار  تگرزب  لضف  رگا  ادنوادخ 

5/21

ادخ یگدنرادزاب  اب  ندشن ، نیگهودنا 

اَهِیف ِینَتْعَنَم  اَم  یَلَع  َنَزْحَأ  َال  ...یَّتَح  ...َْکیَلَع  ِیئاَنَث  ْلَعْجا  َو 

9/21 .مدرگن نیگمغ  يا ، هتشادزاب  نآ  زا  ارم  هچنآ  هب  ات  .هد  رارق  تدوخ  هژیو  ارم  شیاتس  و 

وا زا  هدنب ، يزور  نتشادنزاب 

ِیقْزِر َّیَلَع  ْرُظَْحت  اَلَف 

2/22 .رادمزاب نم  زا  ار  ما  يزور  سپ 

هدنب زا  ناهاوخدب ، ّرش  نتشادزاب 

ُهَّرَش یِّنَع  ْأَرْدا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

7/23 .رادزاب نم  زا  ار  شرش  زاس و  شفرصنم  نم  زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دصق  سک  ره  و 

حلاص لمع  دصق  زا  هدنرادزاب  ناطیش ،
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ُْهنَع اَنَطَّبَث  ٍِحلاَص  ٍلَمَِعب  اَنْمَمَه  ْنِإ 

7/25 .درادزاب نآ  زا  ار  ام  ناطیش ) ، ) میدرک يا  هتسیاش  راک  دصق  هچنانچ 

هدنب زا  ناطیش  نتشادزاب  ببس  اعد ،

...ََکل ِءاَعُّدلا  ِهَْرثَِکب  اَّنَع  ُهَِسبَْحت  یَّتَح  َِکناَْطلُِسب  اَّنَع  ُهَناَْطلُس  ْرَْهقاَف  َّمُهَّللا 

.يرادزاب ام  زا  ار  وا  ام ، دایز  ياعد  اب  هکنیا  ات  نک ، رود  ام  زا  ار  وا  ّطلست  دوخ ، هطلس  اب  ادنوادخ 

8/25

اعد زا  هدنب ، نتشادنزاب 

ِِهب ِینَتْرَمَأ  ْدَق  َْکنَع َو  ِیئاَعُد  ْبُجَْحت  َال  َو  ِیل ، اَهَْتنِمَض  ْدَق  ََهباَجِْإلا َو  ِینْعَنْمَت  َال  َو 

هدومرف رما  نآ  هب  ارم  دوخ  هک  رادنزاب ، دوخ  زا  ار  میاعد  يا و  هدرک  تنامـض  ار  نآ  دوخ  هک  نکن ، غیرد  نم  زا  ار  اعد )  ) تباجا و 
9/25 .يا

وا رب  لّکوت  اب  ادخ ، بناج  زا  ندشن  عنم 

َْکیَلَع ِلُّکَوَّتلِاب  َنیِعُونْمَْملا  ِْریَغ  َْکَیلِإ  ِبَلَّطلِاب  َنیِحِْجنُْملا  َكاَّیِإ ، ِیلاَءوُِسب  َنیِِحلْصُْملا  َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

متساوخرد رطاخ  هب  روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 
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10/25 .دندشن هتشادزاب  تفطل ) زا  ، ) وت رب  لّکوت  اب  هک  .دندش  بایماک  وت ، زا  تساوخرد  اب  هک  هد  رارق  یناراک  هتسیاش  زا  وت ، زا 

ناهانگ ناگدنب و  نیب  یعنام  ندمآرد 

َِکتَرْدُِقب ِبُونُّذلا  َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  ِلاَح  _ ُْملا ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

.هد رارق  هداتفا ، هلصاف  ناهانگ  اهنآ و  نایم  وت  تردق  هب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

11و10/25

يدنمزاین رقف و  زا  يریگولج 

ْمِِهتَّلَخ ِّدَس  ...ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

2/26 .هد قیفوت  ناشتساک ، مک و  ندرک  فرطرب  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 

ندوشگ زا  مالسا ، نارادزرم  نانمشد  تسد  نتشادزاب 

ِطْسَْبلا ِنَع  ْمُهَیِْدیَأ  ِْضْبقا  َو 

5/27 .رادزاب ندوشگ  زا  ار  ناشیاه  تسد  و 

ناناملسم هیلع  ناشندمآ  درگ  زا  ناکرشم ، نتشادزاب 

ْمِْهیَلَع ِداَِشتْحِالا  ِنَع  ِهَقْرُْفلِاب  ْمُهْطِّبَث  َو 

10/27 .راد ناشزاب  ناناملسم  ّدض  رب  ندمآ  درگ  زا  نانآ ، نایم  ینکفا  هقرفت  اب  و 

ناکرشم زا  نیمز ، ياه  هعلق  نتشادزاب 

ْمُْهنِم اَهَنوُصُح  ْعَْنما  َو 

.رادزاب اهنآ  زا  ار  نیمز )  ) نآ ياه  هاگهانپ  و 

12/27

ناملسم داهج  يارب  یعنام  ندمآ  شیپ 

...َنیِِدباَْعلا ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ٌِعناَم  ِِهتَداَرِإ  َنوُد  َُهل  َضَرَع  ْوَأ  ...ٌفْعَض  ِِهب  َدَعَقَف  ...ِماَلْسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
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سپ دش ؛ داجیا  شا  هدارا  هار  رد  یعنام  ای  تشادزاب ، ار  وا  یناوتان  اّما  تخاس ، نارگن  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
17/27 .سیونب ناگدننک  تدابع  رد  ار  وا  مان 

( ناهانگ زا   ) هدنرادزاب یتمصع 

ٍهَِعناَم ٍهَمْصِِعب  ِینَّلََوت  َو 

.نک ما  یتسرپرس  هدنرادزاب ، يرادهگن  هب  و 

19/31

ادخ زا  هدنب ، هدنرادزاب  ِّلحم  دوجو  مدع 

َْکنَع ِیُنبُجْحَی  ٌنْصِح  َال  َو 

.درادزاب وت  زا  ارم  هک  تسا  يراوتسا  ياج  هن  و 

14/32
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ییوخدب زا  هدنرادزاب  لماع 

ِهَئیِطَْخلا ِفاَِرْتقا  َو  ُِقلُْخلا ، ِءوُس  ْنَع  اًرِجاَز  َو  اََنل ، اًظِعاَو  ...ِهَرْوَْعلا  َنِم  َتْرَتَس  اَم  ْلَعْجاَف 

.هد رارق  يراکاطخ ، ییوخدب و  زا  هدنرادزاب  هدنهددنپ و  ام  يارب  يدناشوپ ، هک  اه  بیع  نآ  سپ 

3/34

دنوادخ طّسوت  ندش  هتشادزاب  شیامزآ و 

...ِینَتْعَنَم اَِمب  ْمُْهِنتْفَت  َال  َو 

2/35 .زاسن نومزآ  راچد  یتشاد ، عنم  نم  زا  هچنآ  هب  ار  نانآ  و 

هدنب زا  شیاه  هتشادزاب  يارب  ادخ ، زا  ساپس 

ِینَْتلَّوَخ اَم  یَلَع  َكاَّیِإ  يِرْکُش  ْنِم  َرَفْوَأ  یِّنَع  َْتیَوَز  اَم  یَلَع  ََکل  يِرْکُش  ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  يدرک ، تمحرم  نم  هب  هچنآ  هب  مرکش  زا  شیب  یتفرگ  نم  زا  هچنآ  هب  ارم ، يرازگرکش  و 

3/35

یهلا هبلغ  نتشادزاب  عانتما و  ییاناوت )  ) مدع

ٌعاَِنْتما َِکتَوْطَس  ْنَع  ٍدَحَِأب  َال  َو 

.درک دناوتن  عانتما  تا  هبلغ  زا  سک  چیه  و 

5/36

نآ زا  يراددوخ  ییاناوت  و  يرازگرکش ،

ْمُهَْتیَفاَکَف َکَنوُد  ُْهنِم  ِعاَِنْتمِالا  َهَعاَِطتْسا  اوُکَلَم  ٌْرمَأ  ...ْمَُهباََوث  ِْهیَلَع  َْتبَجْوَأ  يِذَّلا  َكِداَبِع  َرْکُش  َّنَأَک  یَّتَح  ...ُهَتْرَکَش  اَم  َریِسَی  ُرُکْشَت 

يراک يدـنادرگ -  مزال  ار  اهنآ  شاداپ  هک  تناگدـنب -  يرازگرکـش  ایوگ  هکنیا  ات  .یهد  یم  ازج  یتفریذـپ ، هک  ار  يراک  كدـنا 
6/37 .يا هداد  دزم  ار  اهنآ  ور  نیا  زا  سپ  .دنتشاد  ار  نآ  زا  يراددوخ  ییاناوت  وت ، نودب  نانآ  هک  تسا 

نارگید يوربآ  ِنتخیر  رب  یهلا  عنم 
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یِّنِم ِِهب  ََّملَأ  اَم  َُهل  ْرِفْغاَف  ...ِْهیَلَع  َتْزَجَح  اَم  یِّنِم  َکَهَْتنا  ...ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

2/39 .زرمایب تشاد ، اور  نم  رب  هچنآ  زا  ار  وا  سپ  يدوب ، هتخاس  عونمم  وا  رب  هک  درب  نم  زا  ییوربآ  هک  يا  هدنب  ره  ادنوادخ و 

ناگدنب زا  یهلا ، لضف  نتشادنزاب 

ُهَلْضَف اًدَحَأ  ُعَنْمَی  َال  يِذَّلا  ُمیِظَْعلا  ُّبَّرلا  َکَّنَِأل  ...

13/39 .دراد یمنزاب  یسک  زا  ار  دوخ  لضف  هک  یتسه  یگرزب  راگدرورپ  وت  اریز  ...

هانگ يوس  هب  نتفر  زا  اه ، ماگ  هدنرادزاب  لماع 

اًِسباَح یِصاَعَْملا  َیلِإ  اَِهْلقَن  ْنَع  اَنِماَْدقَِأل  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 
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10/42 .هد رارق  ناهانگ ، يوس  هب  تکرح  زا  ام  ياه  ماگ  رادهگن  ار  نآرق  و 

هانگ ماجنا  زا  مادنا ، هدنرادزاب  لماع 

اًرِجاَز ِماَثْآلا  ِفاَِرْتقا  ِنَع  اَنِحِراَوَِجل  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

10/42 .هد رارق  ناهانگ ، ماجنا  زا  ام  ياه  مادنا  يارب  عنام  ار  نآرق  و 

( هانگ زا   ) نآرق ياه  لَثَم  ندوب  هدنرادزاب 

...ِِهلاَْثمَأ َرِجاَوَز  َو  ِِهِبئاَجَع ، َمْهَف  اَِنبُوُلق  َیلِإ  َلِصُوت  یَّتَح  ...اًِسنُوم  ِیلاَیَّللا  ِمَلُظ  ِیف  اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

ام ياـه  لد  هب  ار  شا  هدـنرادزاب  ياـه  لـثَم  نآ و  ياـه  یتفگـش  كرد  اـت  .هد  رارق  بـش  ياـه  یکیراـت  رد  اـم  سنوـم  ار  نآرق  و 
10/42 .یناسرب

یهلا ماکحا  زا  زواجت  زا  هدنرادزاب  نآرق ،

اًِدئاَذ َكِدوُدُح  يِّدَعَت  َکِطْخُس َو  ْنَع  اَْینُّدلا  ِیف  اََنل  ...َنوُکَی  یَّتَح  ِقاَفِّنلا  یِعاَوَد  ِْرفُْکلا َو  ِهَّوُه  ْنِم  ِِهب  اَنْمِصْعا  َو 

زا زواجت  وت و  مشخ  زا  ام  هدنرادزاب  ایند  رد  ات  .رادـهگن  ییورود  ياه  هزیگنا  رفک و  لادوگ  رد ) طوقـس   ) زا ار  ام  نآرق ،)  ) نآ اب  و 
.دشاب تدودح 

12/42

ناضمر هام  رد  یندیماشآ ، یندروخ و  عنم 

اًماَرْکِإ َبِراَشَْملا  َمِعاَطَْملا َو  ِهِیف  َرَجَح  َو 

4/44 .دومن عونمم  نآ  رد  ار  اه  یندیماشآ  اه و  یندروخ  شتشاد ، یمارگ  تهج  زا  و 

ناهانگ زا  مادنا  نتشادزاب  هزور و 

َکیِصاَعَم ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ 

6/44 .امرف يرای  ناهانگ ، زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام 

( ناضمر هام  رد   ) اه هدش  عنم  يوس  هب  نتفرن 

ٍروُجْحَم َیلِإ  اَنِماَْدقَِأب  َوُطَْخن  َال  ...یَّتَح  ...َکیِصاَعَم  ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 
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7و6/44 .میورن یمارح  چیه  يوس  هب  نامیاهاپ  اب  ات  .امرف  يرای  ناهانگ ، زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 

ادخ یگدنرادزاب  ندوبن  متس  يور  زا 

اًیِّدَعَت َکُْعنَم  ْنُکَی  َْمل  َْتعَنَم  ْنِإ 

.تسین متس  يور  زا  تنتشاد  عنم  ینک ، عنم  رگا 

5/45

مالسلا هیلع  ماما  یهن  زا  نداتسیازاب 

ِِهیْهَن َْدنِع  ِءاَِهْتنِالا  َو  ِهِِرماَوَأ ، ِلاَِثْتمِاب  َتْرَمَأ  َو 

60/47 .دنتسیازاب وا  ياه  یهن  زا  دننک و  لاثتما  وا  ياهرما  هب  هک  يداد  نامرف  و 

هدنب نداتسیانزاب  ادخ و  ندومن  عنم 

ْرِجَْزنَی ْمَلَف  ُهَتْرَجَز 

68/47 .داتسیانزاب سپ  یتشادزاب ، ار  وا 

یعنام طّسوت  ادخ ، زا  هدنب  ندشن  هتشادزاب 
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ٌِعناَم َْکنِم  ِینُعَنْمَی  َال  ...ُهَّنَأ  اًِنقُوم  ...َْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه  َو 

.دراد یمنزاب  وت  يالب )  ) زا ارم  يا  هدنرادزاب  چیه  هکنیا  هب  هدنرادرواب  وت ، هاگشیپ  رد  منم  کنیا  و 

69/47

ناگدرورپزان ندنادرگنرب  نتشادنزاب و 

َنِیفَْرتُْملا ُهَْدنَی  َال  ...ْنَم  اَیَف 

.ینار یمن  ار  ناگدرورپزان  هکنآ  يا  سپ 

75/47

تسادخ دزن  هچنآ  ندومن  دصق  زا  هدنب ، نتشادزاب 

َْکیََدل ُلِواَحُأ  اَّمَع  ِینُّدُصَی  ...اَّمِم  ِینْذِعَأ  َو 

93/47 .رادهگن ارم  دراد ، یم  مزاب  مهاوخ ، یم  وت  دزن  هچنآ  زا  ارم  هک  يزیچ  زا  و 

وا دوس  هدنب و  نیب  یعنام 

َْکنِم یِّظَح  َْنَیب  ِیْنَیب َو  ُلوُحَی  ...اَّمِم  ِینْذِعَأ  َو 

93/47 .رادهگن ارم  دوش ، یم  عنام  وت ، زا  ما  هرهب  نم و  نایم  هک  يزیچ  زا  و 

شسفن شهاوخ  هدنب و  نیب  یعنام  داجیا 

ِینُقَهَْرت ٍهَصَْقنَم  َو  ِینُِقبُوی ، يًوَه  َو  ِینُّلُِضی ، ٍّوُدَع  َْنَیب  ِیْنَیب َو  ْلُح  َو 

و دنک ، یم  هارمگ  ارم  هک  ینمشد  نم و  نایم  و 

99/47 .زادنا ییادج  دریگ ، یمارف  ارم  هک  يا  هصیقن  و  دنادرگ ، یم  كاله  ارم  هک  سفن  شهاوخ 

تشز ياه  يدب  زا  نداتسیازاب 

ِتاَئِّیَّسلا ِِحئاَبَق  ْنَع  َراَجِدْزِالا  َِیْبلَق  ْرِعْشَأ  َو 

107/47 .ناشوپب تشز ، ياه  يدب  زا  يراددوخ  هب  ار  ملد  و 
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تسادخ دزن  هچنآ  زا  هدننک  عنم  ایند ، یتسود 

َكَْدنِع اَّمَع  یَْهنَت  ٍهَِّینَد ، اَْینُد  َّبُح  ِیْبلَق  ْنِم  ْعِْزنا  َو 

109/47 .نک َرب  ملد  زا  ار  دراد  یمزاب  تسوت ، دزن  هچنآ  زا  هک  تسپ  يایند  یتسود  و 

ناراکهنگ زا  یهلا ، شزرمآ  ندشن  هتشادزاب 

ِهَرِفْغَْملا ِهَمْحَّرلِاب َو  ْمِْهیَلَع  َتْدُع  ْنَأ  ِمْرُْجلا  ِمیِظَع  یَلَع  ْمِِهفوُکُع  ُلوُط  َکْعَنْمَی  َْمل  َُّمث 

7/48 .تشادنزاب یشخبب ، شزرمآ  تمحر و  ناشیا  هب  هکنیا  زا  ار  وت  گرزب ، ياه  مرج  رب  نانآ  ِرایسب  رارصا  سپس 

سک چیه  ِندوبن  ادخ  ِریگولج  عنام و 

َكِْدبَع ِیف  ََکل  ُضِْرعَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْکَلْهَأ  ْنِإ  َو 

15/48 .؟ دوش وت  ضرتعم  تا  هدنب  هرابرد  هکنآ  تسیک  سپ  ینک ، دوبان  ارم  رگا  و 

شناسحا مامتا  زا  ادخ ، ندشن  هتشادزاب 

167 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 320 

http://www.ghaemiyeh.com


َِکناَسْحِإ ِماَْمتِإ  ْنَع  ِیتَءاَسِإ  َکْعَنْمَت  َْمل 

13/49 .تشادنزاب تناسحا  ندومن  مامت  زا  ار  وت  نم  يرادرکدب 

هدنب عانتما  دنوادخ و  عانتما 

َِکتاَمُرُِحل اًمُّحَقَت  اَّلِإ  ُْتَیبَأ  َو  اًماَْعنِإ ، ًالُّوَطَت َو  اًناَِنْتما َو  اًناَسْحِإ َو  اَّلِإ  َيَالْوَم  اَی  َْتَیبَأ 

هتشادن يراک  وت  ياه  مارح  رد  ندش  دراو  زج  مه  نم  يا و  هدرکن  يراک  ماعنا  فطل و  شـشخب و  ناسحا و  زج  نم ، يالوم  يا  وت 
14/49 .ما

هدنب زا  یهلا ، كانسرت  ردق  اضق و  عنم 

ِءاَضَْقلا َروُذْحَم  یِّنِم  َْتعَنَم  َو 

.یتشادزاب 2/51 نم  زا  ار  تسا  سرت  بجوم  هک  یتارّدقم  و 

یهلا تردق  عنم  رب  هدنب ، ییاناوت  مدع 

َِکتَرْدُِقب َبَّذَک  ْنَم  َْکنِم  ُِعنَتْمَی  َال  َو 

3/52 .درادزاب وت  زا  ار  دوخ  دناوت  یمن  دومن ، بیذکت  ار  وت  تردق  هک  یسک  و 

: زا هدنب  هدنرادزاب  ادخ ،

متس .أ 

َِکتَمَظَع ِیف  ِداَْحلِْإلا  ِنَع  اَْنبُجْحا  َو 

.رادزاب دوخ  تمظع  رد  يور  جک  زا  ار  ام  و 

1/5

يور هدایز  فارسا و  .ب 

ِفَرَّسلا َنِم  ِینْعَْنما  َو 

23/20 .رادزاب يراکفارسا  زا  ارم  و 
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ِداَیِدْزِالا ِفَرَّسلا َو  ِنَع  ِیْنبُجْحا  َو 

.راد زاب  يور  هدایز  فارسا و  زا  ارم  و 

3/30

ناهانگ .ج 

ِبُونُّذلا ِنَع  ِینْرُصْحا  َو 

5/22 .راد مزاب  ناهانگ  زا  و 

ِینْمِصْعا َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َکُمِصْعَتْسَأ ،

27/48 .راد زاب  هانگ ) زا   ) ارم تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  يرادزاب ، هانگ ) زا   ) ارم هک  مهاوخ  یم  وت  زا 

نانمؤم هب  ندناسر  رازآ  .د 

ٍهَِملْسُم ٍِملْسُم َو  َو  ٍهَنِمْءُوم ، ٍنِمْءُوم َو  ِّلُک  يَذَأ  ْنَع  ِینْعَْنما  َو 

.رادزاب ناملسم  نز  درم و  ره  هب  نامیا و  اب  نز  درم و  ره  هب  ندناسر  رازآ  زا  ارم  و 

1/39

زارد يوزرآ  ه ._

ِلَمَْألا َلوُط  اَنِفْکا  َو 

1/40 .رادزاب زارد  يوزرآ  زا  ار  ام  و 

دب ياه  هشیدنا  ندنارذگ  لد  رد  .و 
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اَنِِرئاَمَض ِهَّحِص  ْنَع  ِسِواَسَْولا  ِتاَرَطَخ  ِِهب  ْبُجْحا  َو 

11/42 .رادزاب ام  ملاس  نورد  زا  ار  زیگنا  هسوسو  ياه  هرطاخ  نآرق ،)  ) نآ اب  و 

تسا ناقساف  دزن  هچنآ  تساوخرد  .ز 

َنیِقِساَْفلا َْدنِع  اَم  ِساَمِتْلا  ِنَع  ِینَّبُذ  َو 

131/47 .راد زاب  تسا ، ناقساف  دزن  هچنآ  ِندیبلط  زا  ارم  و 

یتخس .ح 

َِکتَرْدُِقب ِهِسَْأب  ْنِم  ِینَْتنَّصَحَف 

10/49 .یتشادزاب وا  يورین  یتخس و  زا  ارم  شیوخ ، تردق  هب  وت  سپ 

تشگزاب ندنادرگزاب 

تشگزاب

ادخ زا  ندوب  ناسرت  ناهاوخ و  لاح  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  نیعبات  تشگزاب 

َْکنِم ِهَبْهَّرلا  َْکَیلِإ َو  ِهَبْغَّرلا  َیلِإ  ْمُهَّدُرَِتل  ...ََکل  ِءاَجَّرلا  ِنْسُح  ِداَِقتْعا  یَلَع  اَِهب  ْمُُهثَْعبَت  ...ًهاَلَص  ...َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

هب وکین  يدیما  هب  داقتعا  رب  ار  ناشیا  نآ  ببس  هب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نیعبات  رب  ادنوادخ و 

.ینادرگزاب شیوخ  زا  سرت  دوخ و  يوس  تساوخرد  هب  ار  نانآ  هک  تهج  نیدب  .يزیگنارب  دوخ 

16-13/4

دَناسر هدنب  هب  ادخ  هچنآ  يارب  يا ، هدننادرگزاب  مدع 

َتْدَرْوَأ اَِمل  َرِدْصُم  اَلَف 

7/7 .تسین يا  هدننادرگزاب  يدناسر ، نم  هب  هچنآ  يارب  سپ 

هتخاس هّجوتم  ادخ  هچنآ  يارب  يا ، هدننادرگزاب  دوجو  مدع 

َتْهَّجَو اَِمل  َفِراَص  َال  َو 
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7/7 .تسین يا  هدننکرود  يداتسرف ، نم  رب  هچنآ  يارب  و 

تشگزاب يدب  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِبآَْملا ِءوُس  ...َنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو 

9/8 .تشونرس يدب  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

ناگدنب دزن  زا  اه ، یکین  ناگدنسیون  نتشگرب  نامداش 

اَِنتاَنَسَح ْنِم  اُوبَتَک  اَِمب  َنیِروُرْسَم  اَّنَع  ِتاَنَسَْحلا  ُباَّتُک  یَّلَوَتَی  َو 

2/11 .دندرگرب نامداش  دنا -  هتشون  ام  ياه  یکین  زا  هچنآ  ببس  هب  اه -  یبوخ  ناگدنسیون  و 
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( هانگ رد   ) ندمآرد رس  هب  زا  تشگزاب 

ِیتَْرثَع ْنَع  َكِدیِدْسَِتب  ُتْصَکَن  ُْتعَجَر َو 

.متشادرب 16/13 تسد  مشزغل  زا  هتشگرب و  وت  ییامنهار  اب 

ادخ هاگرد  زا  هدنب ، ندنادرگنرب  دیماان 

اًِبئاَخ ِینَّدَُرت  َال  نَأ  ...َُکلَأْسَأَف 

.ینادرگنرب دیماان  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ 

25/13

اًِبئاَخ ِینَّدَُرت  اَلَف  اًیِعاَد  ...ِّبَر  َْکَیلِإ  ُتْرَرَف  اَْهنِم 

8/51 .نادرگنرب دیماان  ارم  سپ  ما ، هتخیرگ  وت  يوس  هب  مناهاوخ ، هک  یلاح  رد  ناهانگ ،)  ) نآ زا  نم ، راگدرورپ 

ندومن هدنب  يزور  ار ، هانگ  زا  تشگزاب 

َِهباَنِْإلا َنْسُح  ِیْنقُزْرا  َو 

.امرف ما  يزور  ار  هانگ  زا  تشگزاب  یکین  و 

33/16

ناراب اب  هتفر ، تسد  زا  هچنآ  ندنادرگزاب 

َتاَف ْدَق  اَم  ِِهب  ُّدَُرت  َو 

.ینادرگرب هتفر ، تسد  زا  هک  ار  هچنآ  نآ  اب  و 

3/19

ناراب اب  نیشیپ ،) زبس   ) هایگ تشگزاب 

َضیِهَّنلا ِِهب  ُّدَُرت  ...اًْثیَغ  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

4/19 .نادرگ باریس  ینادرگزاب ، ار  هدنیور  هایگ  نآ  اب  هک  یناراب  زا  ار  ام  ادنوادخ 
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شدوخ هب  هدنب ، تساوخرد  اعد و  ندنادرگنزاب 

ادَر َّیَلَع  ِیئاَعُد  َّدَُرت  َال  َو 

22/20 .نادرگنزاب مدوخ  هب  ار  میاعد  و 

هدنب زا  هاوخدب ، ندنادرگزاب 

یِّنَع ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

7/23 .زاس شفرصنم  نم  زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دصق  سک  ره  و 

هدنب زا  ناطیش ، بیرف  رکم و  ندنادرگرب 

اَنَّلُِضی ُهَْدیَک  اَّنَع  ْفِرْصَت  اَّلِإ  َو 

7/25 .دنک نامهارمگ  يرادنزاب ، ام  زا  ار  وا  بیرف  رگا  و 

یِّنَع ِهِْدیَک  ِفْرَص  ِیف  َْکَیلِإ  ُعَّرَضَتَأ  َو 

27/32 .ینادرگزاب نم  زا  ار  شبیرف  ات  منک ، یم  يراز  وت  هاگرد  هب  و 

( تمایق رد   ) ناگمه هدننادرگزاب  ادخ ،

...ُدیِعُْملا ُئِْدبُْملا  ُدیِمَْحلا  ُناَّنَْملا  َکَّنِإ 

18/27 .یتسه هدننادرگزاب  و ) ، ) رگزاغآ هدوتس ، هدنهد ، تمعن  رایسب  وت  هک  یتسرد  هب 

هانگ هب  تشگزاب  ندنارذگن  لد  رد 
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ٍهَئیِطَخ ِیف  َدوُعَی  ْنَأ  ُرِمُْضی  َال  ...ْنَم  ََهبَْوت  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

14/31 .درادن ار  اطخ  هب  تشگزاب  دصق  هک  یسک  هبوت  منک ، یم  هبوت  تهاگرد  هب  نم  ادنوادخ 

دنسپان رما  هب  نتشگنزاب 

َکِهوُرْکَم ِیف  َدوُعَأ  اَّلَأ  یِطْرَش  ِّبَر  اَی  ََکل  َو 

16/31 .مدرگنرب تسوت ، دنسپان  هک  يراک  رد  مراذگ ، یم  رارق  وت  اب  نم ، راگدرورپ  يا  و 

شیوخ ياطخ  هانگ و  هب  تشگزاب  هبوت و 

َِکلَذَک َنوُکَأ  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإَف  ِِهتَئیِطَخ ، ِِهْبنَذ َو  ِیف  ٌِدئاَع  َو  ِِهَتبْوَِتل ، ٌخِساَف  َكَْدنِع  ِْبیَْغلا  ِْملِع  ِیف  َوُه  َْکَیلِإ َو  َباَت  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا 

سپ دشاب ، شیاطخ  هانگ و  هب  هدننک  تشگزاب  نکش و  هبوت  تناهنپ ، ملع  رد  یلو  دومن  هبوت  تهاگرد  هب  هک  يا  هدنب  ره  ادنوادخ ،
20/31 .مشاب نینچنیا  هک  مرب  یم  هانپ  وت  هب  نم  انامه 

یهلا تمحر  زا  يدیماان  هب  هدنب ، ندنادرگنزاب 

َِکتَمْحَر ْنِم  ِهَْبیَْخلا  َعِجْرَم  ِینْعِجَْرت  َال  َو 

.نادرگنزاب تتمحر  زا  يدیماان  هب  ارم  و 

29/31

یمارگ یتشگزاب 

اًریِصَم ُمَرْکَأ  َو  ًهَِبقاَع ، ُدَمْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  اََنل  ِْمتْخا  َو 

6/33 .نک متخ  تسا ، رت  یمارگ  شماجنارس  رت و  هدوتس  شتبقاع  هچنآ  هب  ار  ام  راک  و 

ناگدنب زا  اهربا ، نایز  ندنادرگزاب 

اَهَتَّرَضَم اَهاَذَأ َو  اَّنَع  ْفِرْصا  َو 

2/36 .نادرگرب ام  زا  ار  ناشنایز  رازآ و  و 

ادخ يوس  هب  تشگزاب  ندرمش  رید 
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َْکَیلِإ َریِصَْملا  ُهَعَم  ُئِْطبَتْسَن  اًلَمَع  ِلاَمْعَْألا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ْلَعْجا  َو 

3/40 .میرامش دنُک  ار  وت  يوس  هب  تشگزاب  نآ  اب  هک  هد  رارق  ام  يارب  یلمع  هتسیاش ، لامعا  زا  و 

ادخ هاگرد )  ) زا شندنادرگرب  اب  هدنب ، ندرکن  راوخ 

َْکنَع ِّدَّرلِاب  ِینْمُسَت  َال  َو 

.زاسن راوخ  ارم  ما ، هنیس  رب  ندز  در  تسد  اب  و 

1/41

هدیزگ يرود  هدنب  زا  هکنآ  دزن  هدنب ، تشگزاب 

اَنَرَجاَه ْنَم  َعِجاَُرن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو 

10/44 .میدرگزاب هدومن ، يرود  ام  زا  هک  یسک  هب  هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام 

ّقح هب  وا  ندنادرگزاب  ّقح و  زا  هدنب  نتشگرب 
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اَْنلِّدَعَف ِهِیف  اَْنِلم  ْنِإ  َو 

16/44 .نادرگزاب ار  ام  سپ  میا ، هدرک  يورجک  هام )  ) نآ رد  رگا  و 

ادخ يوس  هب  تشگزاب  زا  اه ، لد  سرت 

َنوُعِجاَر ْمِهِّبَر  َیلِإ  ْمُهَّنَأ  ٌهَلِجَو ، ْمُُهبُوُلق  اَْوتآ َو  اَم  َنُوتْءُوی  َنیِذَّلا  ...َنیِِحلاَّصلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَْنلَعْجا 

يوـس هـب  تشگزاـب  زا  ناـشیاه  لد  هـک  دنـشخب  یم  یلاـح  رد  دندیـشخب ، ار  هـچنآ  هـک  ناـنآ  .هد  رارق  تحلاـص  ناگدـنب  زا  ار  اـم 
.تسا ناسرت  ناشراگدرورپ 

18/44

ناگدنب زا  اه ، يدب  تشگزاب  ناضمر و 

اَّنَع َِکب  َفِرُص  ٍءوُس  ْنِم  ْمَک 

39/45 !. دش فرطرب  ام  زا  وت ، ببس  هب  هک  اه  يدب  رایسب  هچ 

دنوادخ يربنامرف  تعاط و  هب  تشگزاب 

َِکتَعاَط َهَعَجاَُرم  ْمُْهنِم  َْتِلبَق  ...َنیِذَّلا  َنِیباَّوَّتلا  َنِم  َكَْدنِع  اَْنلَعْجا  َو 

.يا هتفریذپ  نانآ  زا  ار  تتعاط  هب  تشگزاب  هک  هد  رارق  یناگدننک  هبوت  زا  دوخ  دزن  رد  ار  ام  و 

54/45

اه هتساوخ  اب  اهوزرآ  نتشگرب  یهلا و  مرک 

ِتاَجاَْحلِاب َکِمَرَک  يَدَم  َنوُد  ُلاَمْآلا  ِتَفَرَْصنا 

اب تمرک ، نایاپ  هب  ندیسر  زا  شیپ  اهوزرآ 

12/46 .تسا هدش  هدروآرب  اه  تجاح 

یهلا نامرف  هب  ناگدنب ، تشگزاب 

َكِْرمَأ َیلِإ  اوُؤیِفَِیل  ْمِِهب  َْتیَّنََأت  اَمَّنِإ  َو 
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17/46 .دندرگزاب وت  نامرف  هب  ات  يا ، هدرک  گنرد  نانآ  اب  ور  نیا  زا  انامه  و 

ادخ زا  نتشگرب  تروص  رد  یگشیمه  باذع 

َْکنَع َحَنَج  ْنَِمل  ُِمئاَّدلا  ُْلیَْولاَف 

19/46 .هتشگرب وت  زا  هک  تسیسک  يارب  یگشیمه ، سوسفا  سپ 

یهلا رفیک  رد  ادخ ،) مرک  هب  رورغم   ) یپرد یپ  تشگزاب 

َِکباَقِع ِیف  ُهَدُّدََرت  َلَوْطَأ  اَم  َو 

20/46! ترفیک رد  شنتشگزاب ، یپرد  یپ  تسا  ینالوط  هچ  و 

یهلا ّتیشم  يارب  يا  هدننادرگزاب  ِدوبن 

َِکتَّیِشَِمل َّداَر  َال  َکَناَْحبُس 

30/47 .تسین يا  هدننادرگزاب  وت  ّتیشم  يارب  یهّزنم ! كاپ و 

( تمایق هب   ) هدنب تشگزاب  نتشگ  نایز  یب 

ٍهَرِساَخ َْریَغ  ِیتَّرَک  ...ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  نایز  یب  ار  تمایق ) هب   ) منتشگزاب و 

126/47
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هدنب زا  يدب  هدننادرگزاب  اهنت  دنوادخ ،

َكُْریَغ ٌدَحَأ  ُّطَق  اًءوُس  یِّنَع  ْفِرْصَی  َْمل  ...یِّنِإَف 

4/48 .تسا هدنادرگنرب  نم  زا  ار  يا  يدب  وت  زج  سک  چیه  هک  یتسرد  هب  سپ 

یهلا دنسپان  هب  هدنب  نتشگنرب 

َِکلَذ َْتئِش  ْنِإ  یِّنِم  ُهَتْهِرَک  ٍءْیَِشل  َدوُعَأ  َْنل  یِّنِإَف 

.مدرگ یمنرب  يا ، هدیدنسپن  نم  زا  ار  نآ  هک  يزیچ  هب  زگره  نم  یهاوخب ، وت  رگا  هک  یتسرد  هب  سپ 

27/48

هدنادرگرب ادخ  هک ) یناهانگ   ) هچنآ هب  تبسن  تخانش 

ِهِینَْتفَّرَع ْذِإ  َتْرَدْصَأ  اَم  ُْتفَرَع  َُّمث 

1/49 .متخانش يدوب  هدنادرگرب  ار  هچنآ  يدرک ، مهاگآ  نوچ  سپس 

شدوخ هب  نمشد ، يریگ  هناشن  ندنادرگزاب 

ِْهیَلَع اًدوُدْرَم  ُهَدَّدَس  اَم  َْتلَعَج  َو 

6/49 .يدنادرگرب شدوخ  رب  دوب ، هتفرگ  هناشن  ار  نآ  هچنآ  و 

شمشخ يدوبهب  مدع  نمشد و  ندنادرگرب 

ُُهلِیلَغ ْنُکْسَی  َْمل  َو  ُهَْظیَغ ، ِفْشَی  َْمل  ُهَتْدَدَرَف 

6/49 .يدنادرگزاب ار  وا  دوب ، هتفرگن  رارق  شا  هنیک  هدادن و  يدوبهب  ار  شمشخ  هک  یلاح  رد  سپ 

شلادوگ هاگترپ  رد  رگمتس ، ندنادرگزاب 

ِِهتَْرفُح يَوْهَم  ِیف  ُهَتْدَدَر 

8/49 .يدنادرگزاب شلادوگ  هاگترپ  رد  ار  وا 

هدنب زا  الب ، یتخس  ندنادرگزاب 
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ِءاَلَْبلا َدْهَج  یِّنَع  َْتفَرَص  َو 

2/51 .يدرک رود  نم  زا  ار  يراتفرگ  یتخس  و 

یِّنَع َْتفَرَص  ْدَق  ٍدِهاَج  ٍءاََلب  ْنِم  ْمَکَف  یَِهلِإ 

3/51! يدنادرگرب نم  زا  هک  یتخس  ياهالب  رایسب  هچ  سپ  نم ، يادخ 

یهلا نامرف  ندنادرگزاب  زا  یناوتان 

َكَْرمَأ َّدُرَی  ْنَأ  َكَءاَضَق  َهِرَک  ْنَم  ُعیِطَتْسَی  َْسَیل  َو 

3/52 .دنادرگزاب ار  تنامرف  دناوت  یمن  دیدنسپن ، ار  وت  مکح  هک  یسک  و 

ددرگ یمزاب  شیوس  هب  هچنآ  هب  تبسن  هدنب ، هشیدنا  ندوب  كدنا 

ِْهَیلِإ ٌِرئاَص  َوُه  اَِمل  ٌلِیلَق  ُهُرِْکف  ...ْنَم  َلاَءوُس  َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

كدنا ددرگ ، یمزاب  نآ  يوس  هب  هچنآ  يارب  شا  هشیدنا  هک  یـسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 
8/52 .تسا

ادخ نارای  نایم  رد  هدنب ، تشگزاب 

يِرَدْصَم َِکئاَّبِحَأ  ِیف  ...ْلَعْجا  َو 
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7/53 .هد رارق  تنارای ، نایم  رد  ار  متشگزاب  و 

: يوس هب  ناگدنب  تشگزاب 

دنوادخ هدننکدونشوخ  .أ 

اَّنَع َکیِضُْری  اَم  َیلِإ  اَِنب  ْلِمَف 

3/9 .نادرگرب دزاس  یم  دونشوخ  ام  زا  ار  وت  هک  راک  نآ  هب  ار  ام  سپ 

یهلا تشذگ  .ب 

َكِزُواََجت َیلِإ  ِیتَعْرَص  ْنَع  ِیلَّوَحَتُم  ...ْلَعْجا  َو 

6/15 .هد رارق  دوخ ، تشذگ  هب  ار  منداتفا  نیمز  هب  زا  تشگزاب  و 

دراد تسود  دنوادخ  هچنآ  .ج 

َْتبَبْحَأ اَم  َیلِإ  َِکتَرْدُِقب  ِیْنفِرْصا  َو 

17/31 .نادرگزاب يراد ، تسود  هچنآ  هب  ارم  دوخ ، تردق  هب  و 

دنوادخ .د 

ُریِصَْملا َْکَیلِإ 

7/36 .تسوت يوس  هب  همه )  ) تشگزاب

َكِْرمَأ َیلِإ  ٌهَِلئآ  ْمُهُرُوُما  َو 

.ددرگ یمزاب  وت  نامرف  هب  ناشرادرک  و 

18/46

ِیبَلَْقنُم َْکَیلِإ  َو  ِیفَرَْصنُم ، َكِْدنِع  ْنِم  ْمِرْکَأ  َو 

هب ار  متشگزاب  تدزن و  زا  ار  منتفر  و 

25/46 .راد یمارگ  تیوس ،
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َْکَیلِإ ٌِرئاَص  ٌّلُک  َو 

.دنا هدننک  تشگرب  وت  يوس  هب  همه  و 

5/52

دنوادخ مکح  ه ._

َکِمْکُح َیلِإ  َنوُِرئاَص ، ْمُهُّلُک 

18/46 .دنسر یم  وت  مکح  هب  ناشیا  همه 

دنوادخ تمحر  تمارک و  ِيرایسب  .و 

َِکتَمْحَِرب َِکتَماَرَک  ْنِم  ِرِیثَْکلِاب  ِینَِیْنُثت  ْنَأ  ...َکِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  ِبِجاَْولا  َکِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

شـشخب ِيرایـسب  هب  ارم  شیوخ  تمحر  اب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  يراد ، تناگدیرفآ  همه  رب  هک  دوخ  بجاو  ّقح  نآ  هب  نم ، يادخ 
.ینادرگزاب 10/52 دوخ 

ندنامزاب

ادخ ندید  زا  اه ، مشچ  ندنامزاب 

ُراَْصبَْألا ِِهتَیْءوُر  َنوُد  ُعِطَْقنَت  ْنَم  اَی  َو 

.تسا ناوتان  وا  ندید  زا  اه  مشچ  هک  یسک  يا  و 

4/5

وزاب

هلیسو هب  نیدلاو ، يوزاب  ندومن  راوتسا 
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نادنزرف

يِدُضَع ْمِِهب  ْدُدْشا  َّمُهَّللا 

4/25 .نادرگ مکحم  نانآ  هلیسو  هب  ارم  يوزاب  ادنوادخ 

ادخ ّیلو  يوزاب  هب  ندیشخب  ییاناوت 

ُهَدُضَع ِّوَق  َو 

61/47 .هد تّوق  ار  شیوزاب  و 

لطاب

لطاب ندومن  رایتخا  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِّقَْحلا یَلَع  ِلِطاَْبلا  ِراَثیِإ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

2و1/8 .قح رب  لطاب  نداد  يرترب  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

لطاب ندومن  رایتخا  سْفن و 

َْتقَّفَو اَم  اَّلِإ  ِلِطاَْبِلل  ٌهَراَتُْخم  اَهَّنِإَف  اَهِراَِیتْخا ، اَنِسوُُفن َو  َْنَیب  َِکلَذ  ِیف  ِّلَُخت  َال  َو 

4/9 .یهد قیفوت  وت  رگم  دنیزگ  یمرب  ار  لطاب  نآ  نوچ  راذگماو ، دوخ  رایتخا  هب  ار  ام  سوفن  هاگنآ ، رد  و 

یتسردان لطاب و  رد  نتفرورف 

...ُهَتَوْعَد ُِعبَّتَأَف  ِناَْطیَّشلا  ِهَوْعَد  َِکتَوْعَد َو  َْنَیب  ُِفقَأ  َنیِح  یِّنِم  ...ِلِطاَْبلا  ِیف  اًرْوَغ  ُدَْعبَأ  ْنَم  َو 

یم ار  وا  توعد  متـسیا ، یم  ناطیـش  توـعد  وـت و  توـعد  نیب  هک  یماـگنه  تسا ، رت  هدـنورورف  یتسرداـن  رد  نم  زا  یـسک  هچ  و 
؟23/16 مریذپ

لطاب رد  یکاب  یب 

ِیبُونُذ ِرْکِذ  یَلَع  َرِْدقَأ  ْوَأ  ِیبُویُع ، ََکل  َیِصْحُأ  ْنَأ  ْنِم  ...اًرُّوَهَت  ِلِطاَْبلا  ِیف  ُّدَشَأ  ...یَِهلِإ  اَی  اَنَأ  َْلب 

اناوت مناهانگ  يروآدای  رب  ای  مرامشب ، وت  يارب  ار  دوخ  ياه  یتشز  هک  منآ  زا  رت  خاتسگ  لطاب  ماجنا  رد  نم -  يادخ  يا  نم -  هکلب 
.مشاب

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 335 

http://www.ghaemiyeh.com


27/16

ناگدنب يارب  ناطیش ، ییارآ  لطاب 

ُهاَْنفِّرَعَف ٍلِطَاب  ْنِم  اََنل  َلَّوَس  اَم  َّمُهَّللا َو 

7/17 .ناسانشب ام  هب  هتسارآ ، ام  يارب  لطاب  زا  هچنآ  ادنوادخ و 

یهلا ساپس  هب  هدنب ، لطاب  یهاوگ  لیدبت 

ََکل ِدْمَْحلِاب  اًقُْطن  ...ٍلِطَاب  ِهَداَهَش  ْوَأ  ...ٍشُْحف  ِهَظَْفل  ْنِم  ِیناَِسل  یَلَع  يَرْجَأ  اَم  ...ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

رارق ار  تدوخ  يارب  ساپـس  تسرداـن ، یهاوـگ  اـی  تشز  نخـس  زا  هتخاـس  يراـج  مناـبز  رب  ناطیـش )  ) وا هچنآ  ياـج  هب  ادـنوادخ 
13/20 .هد

ّقح تروص  هب  لطاب ، ندنایامن  ناطیش و 

ٌّلاَض َکِقیِرَط  ْنَع  َّلَض  اَم  ِّقَْحلا  ِلاَثِم  ِیف  َلِطاَْبلا  ُمَُهل  َرَّوَص  ُهَّنَأ  َْول َال  َو 
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9/37 .دش یمن  هارمگ  وت  هار  زا  ْیهارمگ  چیه  داد ، یمن  هولج  قح  تروص  هب  ناشیا  يارب  ار  لطاب  ناطیش ،)  ) وا رگا  و 

لطاب رد  نتفر  ورف  زا  اه ، نابز  هدنرادزاب  لماع 

اًسِرُْخم ٍهَفآ  اَم  ِْریَغ  ْنِم  ِلِطاَْبلا  ِیف  ِضْوَْخلا  ِنَع  اَِنتَنِْسلَِأل  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

.هد رارق  دشاب ، يرامیب  زا  هکنآ  یب  لطاب ، رد  نتفرورف  زا  نامیاه  نابز  هدنروآدنب  ار  نآرق  و 

10/42

یهلا ناهرب  ندشن  لطاب 

َُکناَهُْرب ْمِِهتَلَجاَعُم  ِكْرَِتل  ْضَحْدَی  َْمل  َو 

18/46 .تسا هدشن  لطاب  وت  ناهرب  نانآ ، باذع  رد  ندرکن  باتش  تهج  زا  و 

نآ ندشن  لطاب  یهلا و  تّجح  ییاجرباپ 

ُضَحُْدت َال  ٌهَِمئاَق  َُکتَّجُح 

.دوش یمن  لطاب  هک  تساجرباپ  وت  تّجح 

19/46

نورد نطاب 

غاب

یتشهب ياه  غاب  نیعبات و 

َِکتَّنَج ِضاَیِر  ِیف  ْمَُهل  ُحَسْفَت  ...ًهاَلَص  ...َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

.یهد تعسو  ناشیا  رب  تتشهب  ياه  غاب  رد  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نیعبات  رب  ادنوادخ و 

14و13/4

دنلب الاب 

حبص دادماب 
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نیقی رواب 

یتخب شوخ  زین  یتخبدب و  تخب 

وفع زین  شزرمآ و  شیاشخب 

مرک ششخب 

ناگدنب هب  یپرد ، یپ  ياه  تمعن  ششخب 

اُوفَّرَـصََتل ِهَرِهاَظَتُْملا ، ِهِمَِعن  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َغَبْـسَأ  َو  ِهَِعباَتَتُْملا ، ِِهنَنِم  ْنِم  ْمُهاَْلبَأ  اَم  یَلَع  ِهِدْـمَح  َهَفِْرعَم  ِهِداَبِع  ْنَع  َسَبَح  َْول  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو 
...ُهوُدَمْحَی ْمَلَف  ِِهنَنِم  ِیف 

هک راکشآ  ياه  تمعن  هداد و  ناشیا  هب  هک  یپرد  یپ  ياه  ششخب  رب  شساپس  نتخانش  زا  ار  شناگدنب  رگا  هک  ار  يادخ  ساپـس  و 
8/1 .دندرازگ یمن  ساپس  ار  وا  دندومن و  یم  فرص  ار  شیاه  تمعن  اهنآ  تشاد ، یمزاب  هدرک  مامت  اهنآ  يارب 

نارگید زا  يزاین  یب  یهلا و  ششخب 
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َِکلَْذب َعَم  ٍدَحَأ  َیلِإ  َبَغَْرن  َال  یَّتَح  ...َِکتَبِِهب  َنِیباَّهَْولا  ِهَبِه  ْنَع  اَِننْغَأ  َّمُهَّللا 

7/5 .مینکن تساوخرد  نارگید  زا  وت  ششخب  اب  ات  نک ، زاین  یب  ناگدنشخب  ششخب  زا  دوخ ، ياطع  اب  ار  ام  ادنوادخ 

َكِداَفْرِِإب َكِْریَغ  ْنَع  اَِننْغَأ  َو 

.نادرگ زاین  یب  دوخ  ریغ  زا  ار  ام  دوخ  يرای  هب  و 

13/5

نارگید یگدنشخب 

َِکتَدِج ِلْضَف  ْنِم  َنوُطْعُْملا  یِطُْعی  اَمَّنِإ  َو 

11/5 .دنشخب یم  وت  ياطع  يدایز  زا  ناگدنشخب  هک  یتسرد  هب  و 

هدومن اطع  ادخ  هچنآ  زج  ناگدنب ، يارب  يریخ  ندوبن 

َْتیَطْعَأ اَم  اَّلِإ  ِْریَْخلا  َنِم  ...اََنل  َْسَیل 

.تسین 11/6 يدیشخب  وت  هچنآ  زج  يزیچ  ریخ ، زا  ام  يارب 

یهلا ياطع  هب  تبسن  ناگدنب ، نیرترکاش 

َکِمَِعن ْنِم  َْتَیلْوَأ  اَِمل  ْمُهَرَکْشَأ  ...ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 

20/6 .هد رارق  يا  هتشاد  ینازرا  هک  یتمعن  رب  نانآ  نیرترازگرکش  زا  ار  ام  و 

یهلا ششخب  ینیریش 

ُْتلَأَس امِیف  ِْعنُّصلا  َهَواَلَح  ِیْنقِذَأ  َو 

8/7 .ناشچب نم  هب  مدومن  تساوخرد  هچنآ  رد  ار  تناسحا  ینیریش  و 

یهلا ياه  ششخب  رد  ّتنم ، دوجو  مدع 

ِناَِنْتمِالِاب ُهاَیاَطَع  ُرِّدَُکی  َال  ْنَم  اَی  َو 

4/13 .دزاس یمن  هریت  ار  شیاه  ششخب  نتشاذگ ، ّتنم  اب  هکنآ  يا  و 
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ٍّنَِمب َكَءاَطَع  ْبُشَت  َْمل  َْتیَطْعَأ  ْنِإ 

.يا هتخیماین  ّتنم  اب  ار  تیاطع  ینک ، اطع  رگا 

5/45

یهلا ياه  ششخب  ایاطع و 

ٍدَی ِّلُک  ْنِم  یَلْعَأ  اَیاَطَْعلِاب  َكَدَی  َّنَأ  ...ُتِْملَع  َو 

19/13 .تسا رتالاب  یتسد  ره  زا  وت  ياطع  ِتسد  هک  متسناد  و 

َِکلاََون ْنِم  ِبِهاَوَْملا  َمَِسق  ِیل  ْلِزْجَأ  َو 

129/47 .نک ناوارف  دوخ  فطل  هب  اه  ششخب  زا  ارم  مهس  و 

َِکلاَْضفِإ ْنِم  ِناَسْحِْإلا  َظوُظُح  َّیَلَع  ْرِّفَو  َو 

129/47 .نادرگ ناوارف  دوخ  لضف  هب  ناسحا ، زا  ارم  بیصن  و 

دنوادخ ندوب  هدنشخب 

ُمیِرَْکلا ُباَّهَْولا  ...َکَّنِإ 

مامت تیاطع  هک  هدنشخب  رایسب  ییوت  انامه 
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7/15 .دوش یمن 

گرزب ياه  تمعن  هدننکاطع  دنوادخ ،

ِناَِنْتمِالِاب ُلِّوَطَتُْملا  ...َکَّنِإ 

7/15 .یشخب یم  گرزب  تمعن  قاقحتسا  نودب  هک  ییوت  انامه 

ِمَعِّنلا ِمیِظَِعل  ُباَّهَْولا  ...َکَّنِإ 

7/36 .یمیظع ياه  تمعن  هدنشخب  وت  انامه 

وا عنم  هب  تبسن  دنوادخ ، ششخب  ینوزفا 

ِهِْعنَم ْنِم  ُرَثْکَأ  ُهُءواَطَع  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 

9/16 .تسا شندومن  مورحم  زا  شیب  وا  ششخب  اطع و  هکنآ  ییوت  و 

ادخ زج  يا ، هدننکاطع  نتفاین 

َكَْریَغ اًیِطْعُم  ُدِجَی  َال  ْنَم  ْبِّیَُخت  َال  یَِهلِإ 

16/16 .نکن دیماان  دبای  یمن  يا  هدنشخب  وت  زج  هک  ار  یسک  نم  يادخ 

شا هدننک  مورحم  هب  هدنب ، نداد  شاداپ  ْششخب  اب  ِقیفوت 

ِلْذَْبلِاب ِینَمَرَح  ْنَم  َبِیثُأ  ...ْنَِأل  ِینْدِّدَس  َو 

9/20 .مهد شاداپ  ششخب  اب  هدومن ، ممورحم  هکنآ  هب  ات  هد  قیفوت  ارم  و 

قحتسم ریغ  هب  ششخب ، كرت 

ِّقِحَتْسُْملا ِْریَغ  یَلَع  ِلاَْضفِْإلا  ...ِكَْرت  ...ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو 

.ناشوپب نم  هب  تسین ، ناسحا  هتسیاش  هک  یسک  هب  ندرکن  ناسحا  رد  ار  ناراکزیهرپ  رویز  و 

10/20

عنم ششخب و  ندوب  ادخ  تسد  هب 
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ِْعنَْملا ِءاَطْعِْإلا َو  ُِّیلَو  ْمِِهنوُد  ْنِم  َْتنَأ 

.اهنآ هن  ینتشادزاب ، ندیشخب و  راد  هدهع  وت 

26/20

هدننکاطع صخش  زا  ندومن  شیاتس  هدنب و 

ِیناَطْعَأ ْنَم  ِدْمَِحب  َِنتَْتفَأَف  ...َِکقْزِر  َلْهَأ  َقِزْرَتْسَأَف  ِراَْتقِْإلِاب ، یِهاَج  ْلِذَْتبَت  َال  َو 

اطع نم  هب  هکنآ  شیاتـس  هب  هاگنآ  .مهاوخب  يزور  دنتـسه ، وت  راوخ  يزور  هک  یناسک  زا  ات  زیرم ، ورف  یتسدگنت ، اب  ار  مهوکـش  و 
.موش راتفرگ  هدرک ،

26/20

تسپ دارفا  زا  ششخب ، اطع و  بلط 

َکِْقلَخ َراَرِش  َیِطْعَتْسَأ  َو  َِکقْزِر ، َلْهَأ  َقِزْرَتْسَأَف  ِراَْتقِْإلِاب ، یِهاَج  ْلِذَْتبَت  َال  َو  ِراَسَْیلِاب ، یِهْجَو  ْنُص 

زا مهاوخب و  يزور  دنتسه ، وت  راوخ  يزور  هک  یناسک  زا  ات  زیرم ، ورف  یتسدگنت ، اب  ار  مهوکش  نک و  ظفح  يرگناوت  اب  ار  میوربآ 
26/20 .مبلط اطع  تدب ، ناگدیرفآ 
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هدنب هب  ناشیوخ ، ِمک  ياطع 

اًدِکَن اًلِیلَق  اْوَطْعَأ  اْوَطْعَأ  ْنِإ  َو  ِینُومَرَح ، ِیَتباَرَق  َیلِإ  ِینَتْأَْجلَأ  ْنِإ  َو 

.دنا هدرک  اطع  راوگان  كدنا و  دننک ، اطع  رگا  دننک و  ممورحم  يزاس ، جاتحم  مناشیوخ  هب  ارم  رگا  و 

3/22

هدنب زا  فیلکت  يراذگورف  و  یهلا ، ياطع 

َكَْدنِع اَم  ِرِیثَک  َِکتَّیِطَع َو  ِلیِزَج  ْنِم  یِّنَع  ِهِّدَأَف 

7/22 .نک ادا  نم  بناج  زا  تسوت ، دزن  هک  یناوارف  گرزب و  ياطع  زا  ار  فیلکت )  ) نآ سپ 

نیدلاو هب  ششخب  دنزرف و 

اَمَُهل ُُهْتبَهَو  ْدَقَف  ...ٍلْوَق  ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَیَّدَعَت  اَم  َّمُهَّللا َو 

9/24 .مدیشخب ناشیا  هب  ار  نآ  سپ  دنا ، هدومن  يّدعت  نتفگ ، نخس  رد  نم  رب  هچنآ  ادنوادخ و 

نانمؤم يارب  یهلا ، ياطع  تساوخرد 

...يَِدلَِول یِسْفَِنل َو  َُکْتلَأَس  يِذَّلا  َْلثِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  ِتاَِملْسُْملا َو  َنیِِملْسُْملا َو  َعیِمَج  ِطْعَأ  َو 

، مدوـمن تساوـخرد  وـت  زا  منادــنزرف  دوـخ و  يارب  هـچنآ  ِدــننام  ناـمیا ، اـب  ناـنز  نادرم و  ناملــسم و  ناــنز  نادرم و  هـمه  هـب  و 
12/25 .شخبب

ناگدنب ياه  هتساوخ  ندومرف  اطع 

َِکتَمْحَر َکِقِیفْوَِتب َو  َِکلَذ  َعیِمَج  اَنِطْعَأ  َّمُهَّللا 

12/25 .امرف اطع  ام  هب  ار  اه ) تساوخرد   ) نآ همه  تتمحر  قیفوت و  هب  ادنوادخ 

ناوارف ششخب  اب  ناگیاسمه ، یناسردوس 

ِلاَْضفِْإلا ِهَدِْجلِاب َو  ْمِْهیَلَع  ِدْوَْعلا  ...ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

2/26 .هد قیفوت  نانآ ، هب  ناوارف  ششخب  تورث و  اب  یگدیسر  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 
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تساوخرد زا  لبق  ياطع  ناگیاسمه و 

ِلاَءوُّسلا َْلبَق  ْمَُهل  ُبِجَی  اَم  ِءاَطْعِإ  ...ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

تـساوخرد زا  شیپ  تسا  يرورـض  نانآ  يارب  هچنآ  ندرک  اطع  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنـس و  نتـشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 
.هد قیفوت  نانآ ،

2/26

مالسا نارادزرم  يایاطع  ندنادرگ  ناوارف 

َِکتَدِج ْنِم  ْمُهاَیاَطَع  ِْغبْسَأ  ...َّمُهَّللا 

1/27 .زاس ناوارف  ار  نانآ  ياه  ششخب  شیوخ ، ییاراد  زا  ادنوادخ 

دنوادخ ششخب  هب  دنمزاین  زا  هدنب  ندنادرگور 

َكِْدفِر َیلِإ  ُجاَتْحَی  ْنَّمَع  یِهْجَو  ُْتفَرَص  َو 
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.مدنادرگور تسوت ، ياطع  دنمزاین  هکنآ  زا  و 

3/28

هدش ینازرا  هدنب  هب  ایند ، لام  زا  هچنآ 

...َكِراَوِج َیلِإ  ًهَْغُلب  ...اَهِماَطُح  ْنِم  ِینَْتلَّوَخ  اَم  ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  دوخ  راوج  هب  ندیسر  هلیسو  يا ، هتشاد  ینازرا  نم  هب  هک  ایند ،)  ) نآ يالاک  زا  هچنآ  و 

6/30

سک نیرت  هدنشخب  هدننکاطع و  دنوادخ ،

ِْهَیلِإ َبِغُر  ْنَم  یَطْعَأ  ...َْتنَأ  َو 

22/32 .دش تساوخرد  وا  زا  هک  یشاب  یم  یسک  نیرت  هدنشخب  وت  و 

َهَمیِسَْجلا یِطُْعت  َو  َهَمیِرَْکلا ، ُدیُِفت  َکَّنِإ 

6/33 .یشخب یم  گرزب  تمعن )  ) یهد و یم  هیامنارگ  ياطع  وت  هک  یتسرد  هب 

یکین هنسح و  هدننکاطع  دنوادخ ،

َهَنَسَْحلا یِطُْعت  ...َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.ینک یم  اطع  یکین  وت  انامه  ادنوادخ 

33/32

( نادنمتورث هب   ) وا ياطع  یهلا و  شیامزآ 

ْمُهَْتیَطْعَأ اَِمب  یِِّنتْفَت  َال 

2/35 .نکن شیامزآ  يدرک ، اطع  نارادایند )  ) نانآ هب  هچنآ  هب  ارم 

وا ياه  ششخب  يارب  ادخ ، زا  يرازگ  ساپس 

ِینَْتلَّوَخ اَم  یَلَع  َكاَّیِإ  يِرْکُش  ْنِم  َرَفْوَأ  یِّنَع  َْتیَوَز  اَم  یَلَع  ََکل  يِرْکُش  ْلَعْجا  َو 
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.هد رارق  يدرک ، تمحرم  نم  هب  هچنآ  هب  مرکش  زا  شیب  یتفرگ  نم  زا  هچنآ  هب  ارم ، يرازگرکش  و 

3/35

...ِءاَمْعَّنلا َنِم  اَنَْتلَّوَخ  اَم  یَلَع  ُرْکُّشلا  ََکل  َو 

6/36 .يدیشخب ام  هب  هک  تیاه  تمعن  زا  هچنآ  رب  تسار ، وت  رکش  و 

يِْدنِع َِکئاَطَع  ِلیِزَج  ...یَلَع  ...َكُدَمْحَأ  یَِهلِإ 

1/51 .نم هرابرد  تیاه  ششخب  اهاطع و  يرایسب  رب  مرازگ  ساپس  ار  وت  نم ، يادخ 

راکهنگ ربنامرف و  هب  دنوادخ ، ششخب  اطع و 

َُهل ْبِجَی  َْمل  اَم  اَمُْهنِم  الُک  َْتیَطْعَأ 

11/37 .دوبن مزال  شیارب  هک  يا  هدرک  اطع  يزیچ  ار  راکهنگ ) ربنامرف و   ) ود نآ  زا  کی  ره 

نایوج بّرقت  يایاطع  نیرتالاب 

َنِیبِّرَقَتُْملا ِتاَلِص  یَلْعَأ  ...ْمِْهیَلَع  ِهَقَدَّصلا  َنِم  ِِهب  ُتْعَّرَبَت  َو  ْمُْهنَع ، ِْوفَْعلا  َنِم  ِِهب  ُتْحَمَس  اَم  ْلَعْجا  َو 

رارق نایوج  بّرقت  ياـه  شـشخب  نیرتـالاب  مداد ، ناـنآ  هب  یـضوع  چـیه  یب  هک  یـششخب  و  مدرک ، نم  هک  ار  ناـشیا  زا  تشذـگ  و 
2/39 .هد

ناگدنب هب  نید ، ياطع 
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ِِهنیِِدب اَناَبَح  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

2/44 .درک هیده  ام  هب  ار  دوخ  نید  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

ششخب هلص و  اب  ناشیوخ ، هب  ندرک  یکین 

ِهَلِّصلا ِِّرْبلِاب َو  اَنَماَحْرَأ  َلِصَن  ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو 

10/44 .مینک یکین  نامنادنواشیوخ  هب  ششخب ، یکین و  اب  هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام 

ناسحا اطع و  اب  ناگیاسمه ، زا  ییوج  لد 

ِهَّیِطَْعلا ِلاَْضفِْإلِاب َو  اَنَناَریِج  َدَهاَعَتَن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 

10/44 .مییامن ییوجلد  ار  نامناگیاسمه  اطع ، لضف و  اب  هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام  و 

ششخب اطع و  زا  دنوادخ ، ینامیشپ  مدع 

ِءاَطَْعلا یَلَع  ُمَْدنَی  َال  ْنَم  اَی  َو 

2/45 .دوش یمن  نامیشپ  ششخب ) و   ) اطع رب  هک  یسک  يا  و 

ندومن عنم  رب ) وا  ییاناوت   ) ادخ و ششخب 

ُهَتْعَنَم َْتئِش  َْول  ْنَم  یَلَع  ُدوَُجت  َو 

8/45 .يدرک یم  شمورحم  یتساوخ ، یم  رگا  هک  یسک  رب  یشخب  یم  و 

ششخب تمعن و  هب  ناگدنب ، ندناشوپ 

ْمُهَرَمَغ َو  ِلْضَْفلا ، ِناَسْحِْإلِاب َو  ِهِداَبِع  َیلِإ  َدَّمََحت  ْنَم  اَی 

ِلْوَّطلا ِّنَْملِاب َو 

18/45 .يا هدناشوپ  ار  ناشیا  تمعن ، ششخب و  اب  يا و  هتفرگ  رارق  تناگدنب  شیاتس  دروم  لّضفت ، ناسحا و  اب  هکنآ  يا 

وا لضف  دنوادخ و  یگدنشخب 

َِکلْضَف ْنِم  َْتِلئُس  اَِمب  ُداَوَْجلا  ...َْتنَأ  َو 
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21/45 .ددرگ تساوخرد  تلضف  زا  هک  یتسه  يزیچنآ  ره  هدنشخب  وت  و 

ِِهلْضَف ْنِم  َِلئُس  ْنَم  یَطْعَأ  ...َکَّنِإ 

56/45 .هدش تساوخرد  وا  لضف  زا  هک  یتسه  یسک  رت  هدنشخب  وت  هک  یتسرد  هب 

دنوادخ ششخب  اطع و  ندوب  اراوگ 

اَّنَهُْملا ُءاَطَْعَلل  َكَءاَطَع  َّنِإ 

.تساراوگ ییاطع  وت ، ياطع  هک  یتسرد  هب 

50/45

ربارب دنچ  ییاطع 

َِکلْضَف ْنِم  ُهَفاَعْضَأ  اَنِطْعَأ  َو  َكِدْجُو ، ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف  ...ِِهتَیاَعِر  َّقَح  َرْهَّشلا  اَذَه  یَعَر  ْنَم  َّمُهَّللا َو 

ام هب  ار  نآ  دـننام  تدوخ ، دزن  يرگناوت )  ) زا سپ  تسا ؛ شتیاعر  ّقح  هک  يروط  هب  ار ، هام  نیا  هدرک  تیاعر  سک  ره  ادـنوادخ و 
50/45 .امرف اطع  ام  هب  ار  نآ  ربارب  نیدنچ  تلضف ، زا  شخبب و 

یهلا ششخب  دوج و  ندش  دایز 
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ِتاَِبلَّطلا ُهَیِعْوَأ  َكِدوُج  ِْضیَِفب  ْتَأَلَْتما  َو 

12/46 .تسا هتشگ  رپ  تدوج ، يدایز  اب  اه  هتساوخ  فرظ  و 

ناگدننک تساوخرد  يارب  دنوادخ ، ششخب  دوج و  ندوب  اور 

َنِیِلئاَّسِلل ٌحاَبُم  َكُدوُج  َو 

14/46 .تسا اور  ناگدننک ، تساوخرد  يارب  وت  ششخب  و 

دنوادخ ششخب  اطع و  زا  نتشگن  دیماان 

َنوُضِّرَعَتُْملا َِکئاَطَع  ْنِم  ُسَْأیَی  َال  َو 

15/46 .دندرگ یمن  سویأم  تیاطع  زا  دنتخادرپ ، وت  هب  هک  نانآ  و 

ادخ زا  وکین ، ششخب  اطع و  تساوخرد 

ِهَداَفِّرلا َنْسُح  َُکلَأْسَأ  َو 

25/46 .مهاوخ یم  وت  زا  وکین  ییاریذپ  و 

رایسب يرگناوت  اب  يا  هدنشخب  ادخ ،

َکَعَسْوَأ اَم  ٍداَوَج  ...ْنِم  َکَناَْحبُس 

! يرگناوت رایسب  هک  هدنشخب  يا  یهّزنم ! كاپ و 

24/47

مالسلا مهیلع  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  یهلا ، ياه  ششخب  یناوارف 

َِکِلفاََون َكاَیاَطَع َو  ْنِم  َءاَیْشَْألا  ُمَُهل  ُلِمُْکت  َو  َِکتَماَرَک ، َِکلَِحن َو  ْنِم  اَِهب  ْمَُهل  ُلِزُْجت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

ییاهزیچ يزاس و  رایـسب  ناشیا  يارب  ار  تتمارک  شـشخب و  نآ  اب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 
57/47 .ینادرگ لماک  اهنآ  يارب  ار  تیاه  ششخب  اهاطع و  زا 

هفرع زور  رد  یهلا ، ششخب  يرایسب 
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َکَتَّیِطَع ِهِیف  َْتلَزْجَأ  ...ٌمْوَی  َهَفَرَع  ُمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 

66/47 .يا هدومن  ناوارف  نآ  رد  ار  تیاطع  هک  تسا  يزور  هفرع ، زور  نیا  ادنوادخ ،

ادخ هدنوش  میلست  هدنب  هب  ششخب 

َكِْوفَع ْنِم  َْکَیلِإ -  ِهِدَِیب  یَْقلَأ  ْنَم  یَلَع  ِِهب -  ُدوَُجت  اَِمب  َّیَلَع  ْدُج  َو 

.یشخب یم  تسا  هدیدرگ  وت  میلست  توفع  رطاخ  هب  هک  یسک  هب  هک  ار  يزیچ  نامه  شخبب  نم  هب  و 

70/47

هدنب تقاط  مدع  تروص  رد  یهلا ، ششخب  مدع 

َِکتَّبَحَم ِلْضَف  ْنِم  ِهِیُنلِّمَُحت  اَّمِم  ِینَظَْهبَتَف  ِِهب  ِیل  َهَقاَط  َال  اَِمب  ِینِْحنْمَت  َال  َو 

102/47 .ینکشب يا ، هدراذگ  مشود  رب  هک  تا  یتسود  نارگ  راب  زا  ار  متشپ  هک  شخبن ، نم  هب  مرادن  ار  شتقاط  هچنآ  و 
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هدنب هب  ادخ ، ششخب  ندناسر  یپرد  یپ 

ََکلْوَط َکَلْضَف َو  َّيََدل  ْرِهاَظ  َو 

.نادرگ هتسوپ  نم  رب  ار  دوخ  ششخب  لضف و  و 

112/47

وا ياطع  یهلا و  شیاتس 

ِهِینَْتَیلْوَأ اَِمب  َِیْنثُأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  َو 

114/47 .میوگ ار ) وت  ي   ) انث يا ، هداد  نم  هب  هچنآ  رطاخ  هب  هک  نک  ماهلا  نم  هب  و 

هدنب هب  دنوادخ ، ياه  ششخب  بهاوم و 

ََّیلِإ َِکبِهاَوَم  َِمئاَرَک  ْقُس  َو 

128/47 .امرف ناور  نم  يوس  هب  ار  تا  یمارگ  ياه  ششخب  و 

( تشهب رد   ) یهلا گرزب  يایاطع 

َِکئاَّبِحَِأل ِهَّدَعُْملا  ِتاَماَقَْملا  ِیف  َِکلَِحن  َِفئاَرَش  ِیْنلِّلَج 

128/47 .ناشوپب ارم  تیالاو  ياهاطع  هب  يا ، هدرک  هدامآ  تناتسود  يارب  هک  ییاه  ناکم  رد 

وا ششخب  ببس  هب  ادخ ، زا  تساوخرد 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َکِمَرَک  َكِدوُِجب َو  َُکلَأْسَأَف 

1/48 .یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  تمرک ، ششخب و  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ 

ناگدنب هب  ترخآ ، ایند و  یکین  ندومن  اطع 

ُْهنِم ِیبیِصَن  یِّظَح َو  َرِّفَُوت  ْنَأ  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  ِْریَخ  ْنِم  اًْریَخ  ِِهب  ْمِهیِطُْعت  ْوَأ  ...ٍْریَخ  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَسَق  اَمْهَم  ...َُکلَأْسَأ 

هب ار  ترخآ  ایند و  ياهریخ  زا  يریخ  ای  ییامن ، یم  تمـسق  یکین  تنامیا ، اب  ناگدـنب  نایم  هاگره  هک  میاـمن  یم  تساوخرد  وت  زا 
.نادرگ دایز  نآ  زا  ارم  بیصن  هرهب و  ینک ، یم  اطع  ناشیا 
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2/48

دنوادخ ياطع  ششخب و  تساوخرد 

َكِْوفَع َءاَجَر  ...ِیتَِئیْهَت  َمْوَْیلا  َِتناَک  َيَالْوَم  اَی  َْکَیلِإَف  ِِهتَِزئاَج ، ِِهْلیَن َو  َبَلَط  ِِهِلفاََون َو  ِهِدـْفِر َو  َءاَجَر  ٍقُولْخَم  َیلِإ  ٍهَداَفَِول  ...َأَّیَهَت  ْنَم  َّمُهَّللا 
َِکتَِزئاَج َِکْلیَن َو  َبَلَط  َكِْدفِر َو  َو 

وا ناسحا  ششخب و  ِتساوخرد  اطع و  هلص و  هب  هک  دیما  نیدب  دوش ، دراو  یقولخم  رب  ات  دنک  یم  اّیهم  ار  دوخ  یـسک  ره  ادنوادخ ،
شـشخب و ِتساوخرد  هلـص و  شزرمآ و  هب  هک  دـیما  نیدـب  .میآ  وت  يوس  هب  ات  هتـشگ  اـّیهم  زورما  نم ، رورـس  يا  سپ  .دوش  لـئان 

5/48 .موش لئان  وت  ناسحا 

ادخ هنیجنگ )  ) زا ندشن  مک  و  یهلا ، ياطع 

ٌِلئاَن ُهُصُْقنَی  َال  ...ْنَم  اَی 

6/48 .دهاک یمن  ار  وا  ياه ) جنگ  ، ) یششخب چیه  هک  یسک  يا 
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هدنب یتخب  کین  و  یهلا ، ياطع 

ُْهنِم ِینیِطُْعت  اَِمب  ِینْدِعْسَأ  َو 

28/48 .نادرگ تخب  کین  ینک ، یم  اطع  نآ  زا  هچنآ  هب  ارم  و 

یهلا يوکین  ياطع 

ُْتیَصَعَف َلیِمَْجلا  َْتیَْلبَأ  َو 

.مدرک ینامرفان  سپ  يدومن ، وکین  ياطع  و 

1/49

وا ياطع  دنوادخ و  زا  تساوخرد 

َْتأَدَْتباَف ْلَأُْست  َْمل  َو  َْتیَطْعَأَف ، َْتِلئُس  ْدََقل  َو 

.يدومن زاغآ  ششخب  هب  سپ  دشن ، تساوخرد  يدرک و  اطع  سپ  دش ، تساوخرد  وت  زا  نوچ  و 

14/49

اه هتساوخ  هب  تبسن  ادخ ، نتفای  هدنشخب 

اًیِطْعُم ِیِبلاَطَِمل  ...َُکتْدَجَو  َْلب  ...

5/51 .متفای هدنشخب  میاه ، هتساوخ  يارب  ار  وت  هکلب  ...

ادخ ششخب  دوج و  رب  دامتعا  لّکوت و 

ُلِکَّتَأ َکِمَرَک  َكِدوُج َو  یَلَع  َو 

.مدنب یم  لد  وت  يراوگرزب  ششخب و  رب  اهنت  و 

11/52

ترخآ ایند و  رد  دنوادخ ، ششخب 

اَمُهَمیِحَر ِهَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا َو  َناَمْحَر  اَی 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 353 

http://www.ghaemiyeh.com


1/54 .ود نآ  رد  نابرهم  ترخآ و  ایند و  رد  هدنشخب  يا 

: ِششخب ِندومن  تساوخرد  ادخ  زا 

جنر یب  شیاشگ  تمحر و  .أ 

اًئِینَه اًجَرَف  ًهَمْحَر َو  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَه  َو 

8/7 .شخبب نم  هب  اراوگ  ِشیاشگ  تمحر و  شیوخ  بناج  زا  و 

داعم زور  یگدوسآ  .ب 

ِداَعَْملا ِمْوَی  َْنمَأ  ِیل  ْبَه  َو 

.شخبب تشگزاب  زور  ِشیاسآ  ارم  و 

20/20

یقیقح ییامنهار  .ج 

ِداَشْرِْإلا َنْسُح  ِینِْحْنما  َو 

.امن اطع  نم  هب  ار  ندرک  داشرا  بوخ  و 

20/20

ِهَیاَدِْهلا َقْدِص  ِیل  ْبَه  َو 

22/20 .شخبب نیتسار  تیاده  ارم  و 

هدوسآ یگدنز  .د 

ِهَعَّدلا َنْسُح  ِینِْحْنما  َو 

.امرف اطع  نم  هب  وکین  هدوسآ  ِیگدنز  و 

22/20
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ورین ناوت و  ه ._

َِکتاَضْرَم َعیِمَج  اَِهب  ُلِمَتْحَأ  ًهَُّوق  ِیل  ْبَه  َو 

11/21 .منک لمح  ار  تا  يدونشوخ  همه  مناوتب  ات  نک  تیانع  ییورین  نم  هب  و 

وا ناوریپ  ناتسود و  ادخاب ، نتفرگ  وخ  .و 

َِکتَعاَط ِلْهَأ  َِکئاَِیلْوَِأب َو  َِکب َو  َْسنُْألا  َِیل  ْبَه 

11/21 .شخبب نم  هب  ار  تناربنامرف  تناتسود و  تدوخ و  اب  سنا 

تیاده رون  .ز 

ِساَّنلا ِیف  ِِهب  یِْشمَأ  اًرُون  ِیل  ْبَه  َو 

8/22 .مور هار  مدرم  نیب  رد  نآ  اب  هک  شخب  يرون  ارم  و 

یتسردنت .ح 

َکَتَِیفاَع ِیل  ْبَه  َو 

1/23 .شخبب نم  هب  ار  تتیفاع  و 

رسپ دنزرف  .ط 

اًروُکُذ اًدَالْوَأ  ْمُهَعَم  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَه  َو 

5/25 .شخبب نم  هب  يرگید  نارسپ  ناشیا ، رب  نوزفا  دوخ  دزن  زا  و 

اه تساوخرد  همه  .ي 

ِیلْءوُس َّلُک  ِینِطْعَأ  َّمُهَّللا 

9/25 .نک اطع  نم  هب  ار  میاه  هتساوخ  همه  ادنوادخ 

ترخآ ایند و  رد  یکین  هنسح و  .ك 

ًهَنَسَح ِهَرِخْآلا  ِیف  َو  ًهَنَسَح ، اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  َو 
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13/25 .نک اطع  یکین  ترخآ  رد  یکین و  ایند  رد  ار  ام  و 

قداص نیقی  .ل 

...اًقِداَص اًنیِقَی  اََنل  ْبَه  َو 

2/29 .شخبب نیتسار  ینیقی  ار  ام  و 

تسا راودیما  نآ  هب  هدنب  هچنآ  .م 

ُتْوَجَر اَم  ِّبَر  اَی  ِینِطْعَأَف 

20/32 .نک اطع  نم  هب  مراد ، دیما  ار  هچنآ  نم ، راگدرورپ  يا  سپ 

وزرآ .ن 

ِیلَمَأ ِیل  ْبَه  َو 

16/37 .شخبب نم  هب  ار  میوزرآ  و 

دهاک یمن  ادخ  زا  نآ ، ندیشخب  هک  يزیچ  .س 

ُُهلَْذب َکُصِْقُنی  َال  اَم  یَِهلِإ -  اَی  َُکبِهْوَتْسَأ -  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

وت زا  نم  انامه  نم ، يادخ  يا  ادنوادخ ،

185 ص : 
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6/39 .دهاک یمن  يزیچ  وت  زا  نآ  ندیشخب  هک  مهاوخ  یم  یششخب 

ناراکوکین ياه  يوخ  .ع 

ِراَْربَْألا ِِلئاَمَش  َنْسُح  اََنل  ْبَه  َو 

9/42 .شخبب ام  هب  ار  ناراکوکین  ياهوخ  ییابیز  و 

شّیلو هب  دنمزوریپ ، یتنطلس  .ف 

اًریِصَن اًناَْطلُس  َْکنَُدل  ْنِم  ِِهتآ  َو 

61/47 .امرف اطع  دنمزوریپ  یتنطلس  دوخ ، بناج  زا  ار  وا  و 

ادخ ّیلو  ینابرهم  .ص 

ُهَتَْفأَر اََنل  ْبَه  َو 

63/47 .راد اور  ام  هب  ار  وا  ّتبحم  و 

تمصع .ق 

َِکتَیْشَخ ْنِم  ِینِینُْدت  ًهَمْصِع  ِیل  ْبَه  َو 

111/47 .دنک کیدزن  وت  زا  سرت  هب  ارم  هک  شخب  یتمصع  نم  هب  و 

جرف شیاشگ و  .ر 

اًجَرَف َْکنَُدل  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  اََنل  ْبَه  َو 

13/48 .هد شیاشگ  دوخ  بناج  زا  نم -  يادخ  يا  ار -  ام  و 

یهلا یگشیمه  قیفوت  تمحر و  .ش 

َِکناَوْضِر َیلِإ  ِِهب  ُجُرْعَأ  اًمَّلُس  ُهُذِخَّتَأ  اَم  َکِقِیفَْوت  ِماَوَد  َِکتَمْحَر َو  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ِیل  ْبَهَف 

زا هداد ، رارق  تا  يدونـشوخ  يوس  هب  ینابدرن  ار  نآ  هک  شخبب  يزیچ  ارم  تا  یگـشیمه  قیفوت  تتمحر و  زا  نم ، يادـخ  يا  سپ 
17/49 .مور الاب  نآ 
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قداص دامتعا  لّکوت و  .ت 

َْکیَلَع ِلُّکَوَّتلا  َقْدِص  ِیل  ْبَه  َو 

4/54 .راد ینازرا  نم  هب  ار ، دوخ  هب  نیتسار  لّکوت  و 

لیخب

وا زا  تساوخرد  ماگنه  ادخ ، نتفاین  لیخب 

َُکْتلَأَس َنیِح  اًلیَِخب  َُکتْدَجَو  اَم  یَِهلِإ 

5/51 .متفاین لیخب  ار  وت  مدومن ، تساوخرد  وت  زا  هک  یماگنه  نم ، يادخ 

یتخبدب

ندش تخبدب  ادخ و  ینامرفان 

ِْهیَلَع َکَلَه  ْنَم  اَّنِم  ُِکلاَْهلاَف 

رطاخ هب  هک  تسا  یسک  ام  زا  تخبدب  سپ 
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24/1 .دوش كاله  وا  ینامرفان 

یتخبدب نیرتدب 

ِءاَقَّشلا یَقْشَأ  ...َنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو 

.یتخب هریت  نیرتدب  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

9/8

َِکب َّرَتْغا  ِنَِمل  یَقْشَْألا  ُءاَقَّشلا  َو 

19/46 .هتشگ رورغم  وت  هب  هک  تسیسک  يارب  یتخبدب  نیرت  تخبدب  و 

هاوخ یتخب  کین  نتشگ  تخبدب  ببس 

َِکب َدَعْسَتْسا  ِنَم  َْتیَقْشَأ  ْدَق  َنوُکَتَف  َکِْعنَِمب ، اَنَءاَجَر  ْعَطْقَت  َال  َو 

3/10 .يا هدرک  تخبدب  هتساوخ ، یتخب  کین  وت  زا  هک  یسک  هنرگو  .نکم  دیماان  ار  ام  شیوخ ، عنم  هب  و 

یهلا هاگرد  هب  تخبدب ، ندروآ  يور 

؟ َِکبَاب ْنَع  اَُنبَهْذَم  َْنیَأ  َیلِإ  َو  َْکنَع ؟ اَُنبَلَْقنُم  ٍِذئَنیِح  ْنَم  َیلِإَف  ...َِکب  َدَعْسَتْسا  ِنَم  َْتیَقْشَأ  ْدَق  َنوُکَتَف 

ِرد زا  و  میروآ ؟ ور  یسک  هچ  هب  وت  بناج  زا  ماگنه  نیا  رد  سپ  .يا  هدرک  تخبدب  هتساوخ ، یتخب  کین  وت  زا  هک  یـسک  هنرگو  ...
؟ میور اجک  هب  وت  هناخ 

4و3/10

اه ینتشاد  تسود  ببس  هب  ندش ، تخبدب 

...ُْتبَبْحَأ اَِمب  ُتیِقَش  ْدَق  َنوُکَأَف  َِکتَِیفاَع ، ْنِم  ِیل  َْتلَّجَع  اَم  َِکتَمْحَر  ْنِم  یِّظَح  ْلَعَْجت  اَلَف 

تخبدب مراد ، تسود  هچنآ  ببـس  هب  هک  هدـم  رارق  يا ، هتخادـنا  شیپ  نم  يارب  نونکا  هک  يا  یتسردـنت  تتمحر ، زا  ارم  هرهب  سپ 
1/18 .موش

نداتفا تکاله  هب  یتخبدب و 

؟ َْکیَلَع َکَلَه  ْنَّمِم  یَقْشَأ  ْنَم  َو 
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؟16/37 تسیک هداتفا ، تکاله  هب  تا  ینامرفان  رثا  رب  هک  یسک  زا  رت  یقش  و 

گرم ینامهم  یتخبدب و 

ِِهتَفاَیِِضب اَنِقُْشت  َال  َو 

.نکفیم تواقش  هب  ار  ام  وا  زا  ییاریذپ  رد  و 

4/40

یهلا تمعن  و  یتخبدب ،

ْمُهُّیِقَش َِکتَمِْعِنب  یَقْشَی  ...اَْلیَِکل  َِهبْوَّتلا  َیلِإ  ْمُهَتَلَجاَعُم  ُكُْرتَت 

9/45 .ددرگن تخبدب  وت ، تمعن  هلیسو  هب  ناشتخبدب  ات  ینک ، یم  كرت  ار  ناشیا  رفیک  رد  باتش  هبوت ، ماگنه  ات 

ناضمر هام  تقو  تخانش  زا  ناتخبدب ، ّتیمورحم 

َنیِح َُهل  َکِّنَِمب  اَنَتْقَّفَو  ...يِذَّلا  ِرْهَّشلا  اَذَه  ُلْهَأ  اَّنِإ  َّمُهَّللا 
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ُهَلْضَف ْمِِهئاَقَِشل  اُومِرُح  َو  ُهَْتقَو ، ُءاَیِقْشَْألا  َلِهَج 

ار نآ  تقو  ناـتخب ، هریت  هک  هاـگنآ  يداد ، قیفوت  تتمعن ، هلیـسو  هب  نآ  يارب  ار  اـم  هک  میتـسه ، هاـم  نیا  لـها  اـم  اـنامه  ادـنوادخ ،
.دنتشگ مورحم  ْهام  نآ  لضف  زا  ناشتواقش ، رثا  رب  دنتخانشن و 

43/45

ناهاوخ شزرمآ  یتخبدب  مدع 

َنوُرِفْغَتْسُْملا َِکتَمِقَِنب  یَقْشَی  َو ال 

15/46 .دنوش یمن  تخب  هریت  ترفیک  هب  ناهاوخ  شزرمآ  و 

ندوب یتخبدب  قیال 

اََهل ُهَْتلَذَخ  ِهَواَقَّشلا  ِلْهَأ  ْنِم  َناَک  ْنَم 

17/46 .ینک یم  راوخ  تهج  نآ  زا  ار  وا  دشاب ، نادنمتواقش  زا  هک  ره 

ادخ ینامرفان )  ) هب ندومن  تأرج  و  ناتخبدب ،

َْکیَلَع َنیِّرَجَتُْملا  ِءاَیِقْشَْألا  َِفقْوَم  ...یِسْفَن  ُْتفَقْوَأ  ْدَق 

2/53 .ما هتشاداو  دنا ، هتفای  تأرج  وت  رب  هک  یناتخبدب  هاگیاج  رد  ار  دوخ 

ردب

ناگتشرف زا  يرکشل  ردب و  گنج  زور 

ٍرَْدب َمْوَی  َِکْلعِفَک  َکِسَْأب  ْنِم  ٍسْأَِبب  َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  اًْدنُج  ْمِْهیَلَع  ْثَْعبا  َو 

.ردب زور  رد  تراک  دننام  .تسرفب  تیاه  باذع  زا  یباذع  اب  ار  تناگتشرف  زا  یهاپس  نانآ  رب  و 

11/27

يدب يراتفردب 

يراتفر شوخ  هب  نادنواشیوخ ، يراتفردب  ندش  لّدبم 
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َهَّرَبَْملا ِماَحْرَْألا  يِوَذ  ِقوُقُع  ْنِم  ...ِیْنلِْدبَأ  َو 

7/20 .امرف لّدبم  يراکوکین  هب  ار  ناشیوخ  يراتفردب  نم  هرابرد  و 

نیدلاو اب  يراتفردب 

ِتاَهَّمُْألا ِءَابْآِلل َو  ِقوُقُْعلا  ِلْهَأ  ِیف  ِیْنلَعَْجت  َال  َو 

11/24 .هدن رارق  ناردام  ناردپ و  اب  ناگدننک  يراتفردب  زا  ارم  و 

یقلُخدب ییوخدب و 

ُِقلُْخلا ِءوُس  ْنَع  اًرِجاَز  ...ِهَرْوَْعلا  َنِم  َتْرَتَس  اَم  ْلَعْجاَف 

3/34 .هد رارق  ییوخدب  زا  هدنرادزاب  يدناشوپ ، هک  اه  بیع  نآ  سپ 

عادو دوردب 
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تعدب

اه تعدب  كرت  قیفوت 

ِعَِدْبلا ِهَبَناَُجم  ...ِْریَْخلا َو  ِلاَمِْعتْسِال  اَنِماَّیَأ ، ِعیِمَج  ِیف  ِهِذَه َو  اَِنتَْلَیل  اَذَه َو  اَنِمْوَی  ِیف  اَنْقِّفَو  َو 

.هد قیفوت  اه ، تعدب  كرت  یکین و  ماجنا  يارب  ار  ام  نامیاهزور ، همه  رد  ام و  بشما  ام و  زورما  رد  و 

18/6

نارازگ تعدب  نتشاذگاو 

ِعَِدْبلا ِلْهَأ  ِْضفَر  ...ِهَعاَّطلا َو  ِماَوَِدب  ِیل  َِکلَذ  ْلِمْکَأ 

10/20 .نادرگ لماک  تعدب ، لها  ندراذگورف  یگشیمه و  تعاطا  اب  نم  يارب  ار  فاصوا )  ) نیا

نامگ ینامگدب 

مادنا ندب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندب  رب  هدراو  ياه  تّقشم 

ُهَنََدب ِهوُرْکَْمِلل  َکِیف  َضَّرَع  َو 

5/2 .داد رارق  یتخس  ضرعم  رد  ار  شندب  وت ، رطاخ  هب  و 

اه ندب  زا  اه ، ناج  ندش  نوریب 

اَِهناَْدبَأ ْنِم  ِسُْفنَْألا  ِجوُرُخ  َمْوَی  ْمِِهب  ُّلُحَی  ٍبْرَک  َّلُک  ْمِْهیَلَع  َنِّوَُهت  َو 

ره دور ، نوریب  نت  زا  اه  ناج  هک  زور  نآ  رد  و 

17/4 .ینادرگ ناسآ  ناشیا  رب  ار  یهودنا 

یهلا تمعن  زا  يرازگ  ساپس  رد  ندب ، شیاسآ 

َِکتَمِْعن ِرْکُش  ِیف  اَِنناَْدبَأ  َغاَرَف  ...ْلَعْجا  َو 

14/5 .هد رارق  دوخ  تمعن  يرازگ  ساپس  رد  ار  نامیاه  نت  شیاسآ  و 
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نآ ینونک  يرامیب  ندب و  نیشیپ  تمالس 

يِدَسَج ِیف  ٍهَّلِع  ْنِم  ِیب  َْتثَدْحَأ  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َو  ِینََدب ، ِهَماَلَس  ْنِم  ِهِیف  ُفَّرَصَتَأ  ْلَزَأ  َْمل  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

دیدـپ ممـسج  رد  هک  يا  يراـمیب  رب  ساپـس  ار  وـت  .متـسه و  رادروـخرب  نآ  زا  هراوـمه  هـک  مـنت  یتسردـنت  رب  ساپـس  ارت  ادـنوادخ 
1/15 .يدروآ

دریذپ یم  هدنب  زا  ادخ  هچنآ  رد  ندب ، ندرب  راک  هب 

یِّنِم ُُهلَبْقَت  امِیف  ِینََدب  ْلِمْعَتْسا  َو 

.ریگ راک  هب  يریذپ  یم  نم  زا  هچنآ  رد  ار  مندب  و 

9/21

تابجاو ماجنا  زا  ندب ، فعض 

ِینََدب َِکلَذ  ْنَع  َفُعَض  ْنِإ  ...َّیَلَع َو  ُهَتْضَرَف  ِهِینَْتمَْزلَأ َو  اَم  َّلُک  یِّنَع  ِْضقا  َو 

بجاو مزال و  نم  رب  هچنآ  ماجنا  هب  ارم  و 
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6/22 .دشاب ناوتان  نآ  ماجنا )  ) زا مندب  هچرگ  هد و  قیفوت  يا ، هدومن 

هدنب ندب  رد  یتسردنت 

ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  َهَِیفاَع  َهَِیفاَْعلا ، ِینََدب  ِیف  ُدِّلَُوت  ًهَِیفاَع  ...ِیِنفاَع  َو 

2/23 .ترخآ ایند و  تیفاع  دَیاز ، تیفاع  ممسج  رد  هک  یتیفاع  .هد  تیفاع  نم  هب  و 

نید مسج و  رد  یتمالس 

ِینََدب ِینیِد َو  ِیف  ِهَماَلَّسلا  ِْنمَْألا َو  ِهَّحِّصلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

3/23 .راذگ ّتنم  نم  رب  ممسج  منید و  رد  یتمالس  ینمیا و  یتسردنت و  اب  و 

نادنزرف ندب  تمالس 

...ْمُهَناَْدبَأ ِیل  َّحِصَأ  َو 

2/25 .رادب ملاس  نم  يارب  ار  ناشندب  و 

ناشییاناوت نانمشد و  ياه  ندب 

ِهَّوُْقلا َنِم  ْمُهَناَْدبَأ  ...ِلْخَأ  َّمُهَّللا 

.راد یهت  تّوق  زا  ار  ناشیاه  نت  ادنوادخ ،

11/27

یهلا تعاط  هار  رد  هدنب ، رمع  ندب و 

َِکتَعاَط ِلِیبَس  ِیف  يِرْمُع  یِمْسِج َو  ْنِم  َبَهَذ  اَم  َلَعَْجت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  َو 

28/32 .یهد رارق  تتعاط  هار  رد  هدش  يرپس  مرمع  مسج و  زا  هچنآ  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  و 

هدنب مسج  ینوگرگد  مدع 

اًمْسِج ِیل  ْلِّدَُبت  َال  َو 

124/47 .نکن نوگرگد  ار  منت  و 
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دنوادخ رازگ  ساپس  هدنب ، مسج 

ِیْلقَع ِیناَِسل َو  یِسْفَن َو  َكُدَمَْحت 

6/51 .دننک یم  يرازگ  ساپس  ار  وت  ملقع ، منابز و  منت و 

ندب ندوب  لفاغ  اه و  گر  ندیمرآ 

ِِهقوُرُع ِنوُکُِسل  ٌِلفاَغ  ُُهنََدب  ...ْنَم  َلاَءوُس  َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

8/52 .هدنام لفاغ  شیاه ، گر  شمارآ  رطاخ  هب  وا  نت  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 

ادخ زا  یهاوخ  تجاح  هدنب و  نت  تیفاع 

يِدَسَج اَهِیف  ِفاَع  ...ِیتَجاَح  ِهِذَه  َّمُهَّللا 

7/54 .شخب تیفاع  نآ  رد  ار  منت  .تسا  نیا  نم  هتساوخ  ادنوادخ 

يدب

هدنب رادرک  يدب  هب  نداد  ازج 
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اُولِمَع اَِمب  اوُءواَسَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل 

.دهد ازج  ناشرادرک  راک و  قفو  رب  ار  ناراکدب  ات 

6/1 ، 7/6

اه یبوخ  هب  اه  يدب  هدننک  لیدبت  دنوادخ ،

ِتاَنَسَْحلا َنِم  اَِهفاَعْضَِأب  ِتاَئِّیَّسلا  َلِّدَبُم  اَی 

26/2 ، 8/24 .اه یبوخ  زا  نآ  ربارب  نیدنچ  هب  اه  يدب  هدننک  لیدبت  يا 

ناطیش ياه  ماد  يدب 

ِناَْطیَّشلا ِِدیاَصَم  َّرَش  ...اَنِفْکا  َو 

10/5 .رادهگن ناطیش  ياه  ماد  ّرش  زا  ار  ام  و 

يدب زا  يرود  قیفوت 

ِّرَّشلا ِناَرْجِه  َو  ِْریَْخلا ، ِلاَمِْعتْسِال  ...اَنْقِّفَو  َو 

18/6 .هد قیفوت  يدب ، كرت  یکین و  ماجنا  يارب  ار  ام  و 

ناتسدریز اب  يراتفردب 

اَنیِْدیَأ َتَْحت  ْنَِمل  ِهَیَالِْولا  ِءوُس  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

3و1/8 .ناتسدریز اب  يراتفردب  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

( خزود هب   ) تشگزاب يدب 

ِبآَْملا ِءوُس  ...َنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو 

9/8 .تشونرس يدب  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

هدنب ِدب  راک  ندنامن  یقاب  ببس 

ََکباَقِع اَِهب  ُبِجْوَتْسَن  ٌهَئِّیَس  اََنل  یَْقبَت  َال  ...یَّتَح  َِکباََوث ، ِتاَبِجُوم  ِیف  اَِنتَنِْسلَأ  ِتاَجََهل  ...اَِنبُوُلق َو  ِتاَسَمَه  ْلَعْجا  َو 
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بجوتـسم نآ  هلیـسو  هب  هک  يدـب  راک  ات  هد ، رارق  دوش  وت  شاداپ  ثعاب  هچنآ  رد  ار  نامیاه  نابز  نانخـس  نامیاه و  لد  ياـهزار  و 
7/9 .دنامن ام  يارب  میوش  وت  باذع 

يدب رکذ  مدع  اه و  يدب  هدنسیون  ناگتشرف 

ِرْکِذ ْنِم  ٍهَِیلاَخ  ٍهَفیِحَِـصب  ِتاَئِّیَّسلا  ُباَّتُک  اَّنَع  َفِرَْـصنَی  یَّتَح  ...ٌهَِعبَت  ِهِیف  اَنُکِرُْدت  َال  ٍهَماَلَـس ، َغاَرَف  ُْهلَعْجاَف  .ٍلْغُـش  ْنِم  اًغاَرَف  اََنل  َتْرَّدَق  ْنِإَف 
اَِنتاَئِّیَس

يدب ناگدنـسیون  ات  .دریگن  ار  ام  یهانگ  نآ  رد  هک  هد  رارق  یتسردنت  اب  ار  نآ  سپ  يا ، هدومن  رّدـقم  راک  زا  تغارف  ام  يارب  رگا  و 
2/11 .دندرگزاب ام  دزن  زا  تشز  رادرک  زا  یلاخ  يا  همان  اب  اه 

يرادرکدب يدب و  هب  فارتعا 

؟ ُْتبَسَتْکا اَم  ِءوُِسب  َكَْدنِع  يِراَْرقِإ  یَِهلِإ ، اَی  ِینُعَْفنَی ، ْلَهَف 

؟6/12 دهد یم  دوس  ارم  ما ، هداد  ماجنا  هک  يا  يدب  هب  رارقا  وت  دزن  ایآ  نم  يادخ  يا 

ِهَءاَسِْإلِاب اًراَْرقِإ  ُدْمَْحلا  َکَلَف  َّمُهَّللا 

45/45 .میا هدننکرارقا  يرادرکدب ، هب  هک  یلاح  رد  تسوت ، يارب  ساپس  سپ  ادنوادخ ،
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ُِرثاَْعلا ُئِطاَْخلا  ُفِرَتْعُْملا  ُءیِسُْملا  اَنَأ 

.راکشزغل راکاطخ  هدننک  فارتعا  ِراکدب  منم 

76/47

یِسْفَن َیلِإ  ِهَءاَسِْإلا  ِمْرُْجلِاب َو  ارِقُم  َُکْتیَتَأ 

7/48 .مراد دوخ  رب  يدب  هانگ و  هب  رارقا  هک  یلاح  رد  ما ، هدمآ  وت  هاگرد  هب 

دنناسرت نآ  زا  نارادرکدب  هچنآ  زا  هدنب ، نداد  هانپ 

ِهَءاَسِْإلا ُلْهَأ  ُُهفاَخَی  اَّمِم  ِینْرِجَأ  َو 

.هد مهانپ  دنراد  تشحو  ناراکدب  هچنآ  زا  و 

15/12

هدنب اب  رگمتس ، يراتفردب 

َکَتَمْحَر ِیب  ِهِعِینَص  ِءوُِسب  ِیْنلِْدبَأ  َو 

9/14 .نک اطع  نم  هب  ار  تتمحر  شا ، يراتفردب  ياج  هب  و 

دب شهاوخ  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

...ِهَبْغَّرلا ِءوُس  ْنِم  ِینْذِعَأ  َو 

15/14 .هد مهانپ  دب  شهاوخ  زا  و 

اه يدب  زا  هدنب ، یکاپ  ببس 

ِهِیف ُتْسَمَْغنا  اَِمل  اًریِهْطَت  ...اَِهب  ِینَتْـصَّحَم  ِیتَّلا  ِهَّلِْعلا  ُْتقَو  ْمَأ  ...ِهَّحِّصلا  ُْتقَو  َأ  ََکل ...؟ ِرْکُّشلِاب  ُّقَحَأ  ِْنَیلاَْحلا  ُّيَأ  یَِهلِإ ، اَـی  يِرْدَأ ، اَـمَف 
ِتاَئِّیَّسلا َنِم 

يرامیب تقو  ای  یتسردنت  تقو  ایآ  تسا ؟ رتراوازس  وت  يارب  يرازگ  ساپـس  هب  لاح ، ود  نیا  زا  کی  مادک  مناد  یمن  نم  يادخ  يا 
؟2/15-4 دزاس مکاپ  ما  هتفرورف  نآ  رد  هک  ییاه  يدب  زا  ات  يداد  تاجن  نآ  اب  ارم  هک 

يراتفردب ببس  هب  ادخ ، زا  یگدنمرش 
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ِیلَمَع ِءوُِسل  َْکنِم  ٌءاَیَح  َِکلَذ  ُّلُک  ...

20/16 .مراد دوخ  يرادرکدب  زا  هک  تسا  یمرش  يور  زا  اهنیا  همه 

وا ناگیاسمه  هدنب و  يدب 

ِیتَریِج ْنِم  ِیِبیاَعَم  ُسِمَْتلَی  ْنَِمل  اَِهتاَءْوَس  ِْدُبت  َْمل  َو  ...

.يدرکن راکشآ  دنشاب -  یم  نم  ياه  بیع  يوجتسج  رد  هک  مناگیاسمه -  شیپ  ارم  ياه  يدب  و 

21/16

هدنب ياه  يدب  ادخ و  ياه  ینابرهم 

یِّنِم َتْدِهَع  اَم  ِءوُس  َیلِإ  ُْتیَرَج  ْنَأ  ْنَع  َِکلَذ  ِینَْهنَی  َْمل  َُّمث 

22/16 .تشادنزاب یناد -  یم  نم  زا  وت  هک  يدب -  يوس  هب  نتفاتش  زا  ارم  تیانع )  ) همه نآ 

ناطیش ادخ و  توعد  نیب  نداتسیا  ماگنه  يدب ، هب  مادقا 

َْنَیب ُِفقَأ  َنیِح  یِّنِم  ِءوُّسلا  یَلَع  اًماَْدقِإ  ُّدَشَأ  ...ْنَم  َو 
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...ُهَتَوْعَد ُِعبَّتَأَف  ِناَْطیَّشلا  ِهَوْعَد  َِکتَوْعَد َو 

یم ار  وا  توعد  متـسیا ، یم  ناطیـش  توعد  وت و  توـعد  نیب  هک  یماـگنه  تسا ، رت  كاـب  یب  تشز  لاـمعا  رب  نم  زا  یـسک  هچ  و 
؟23/16 مریذپ

هدننکراوخ ياه  يدب  زا  دوخ ، نتشادزاب 

ِهَِقلْخ _ ُْملا َِیتاَئِّیَس  ْنَع  َِعْلقُأ  ...ْنَِأل  ...ِیل  َْکنِم  اًیِّنََأت  َْلب  َْکیَلَع ، یِمَرَک  ْنِم  َِکلَذ  َْسَیل  َو 

ادـج ما -  هدـننکراوخ  ياـه -  يدـب  زا  هکنیا  يارب  .تسا  نم  رب  وـت  يراـبدرب  زا  هکلب  .تسوـت  دزن  نـم  ندوـب  یمارگ  زا  هـن  نـیا  و 
26/16 .موش

هدنب ياه  يدب  وحم )  ) ندرب نیب  زا 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...َّیَْنیَع  ُراَفْشَأ  َطُقْسَت  یَّتَح  َْکَیلِإ  ُْتیََکب  َْول  یَِهلِإ  اَی 

زا يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازـس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  دتفیب ، منامـشچ  ياه  کلپ  ات  میرگب  تهاگـشیپ  رد  نانچنآ  رگا  نم  يادخ  يا 
.متسین میاه  يدب 

30/16

هدنب هاگیاج  يدب 

یِِفقْوَم َءوُس  ...ْمَحْراَف 

32/16 .نک محر  مهاگیاج  يدب  رب  سپ 

یِِفقْوَم ِءوُِسل  ِینُمَحْرَی  َِکتَمْحَِرب  ْمُهَضَْعب  َّلَعَلَف 

27/31 .دنک محر  نم  هب  مهاگیاج ، يدب  رب  ْتتمحر  هب  اهنآ  زا  یخرب  دیاش 

يدب زا  یشوپ  مشچ 

ِهَئِّیَّسلا ِنَع  َیِضْغُأ  ...ْنَِأل  ِینْدِّدَس  َو 

9/20 .منک یشوپ  مشچ  نارگید )  ) يدب زا  ات  هد  قیفوت  ارم  و 

رادرکدب نامدرم  زا  ندیبلط ، ششخب 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 371 

http://www.ghaemiyeh.com


َکِْقلَخ َراَرِش  َیِطْعَتْسَأ  َو  َِکقْزِر ، َلْهَأ  َقِزْرَتْسَأَف  ِراَْتقِْإلِاب ، یِهاَج  ْلِذَْتبَت  َال 

اطع تدــب ، ناگدــیرفآ  زا  .مهاوـخب و  يزور  دنتــسه ، وـت  راوـخ  يزور  هـک  یناـسک  زا  اـت  زیرم ، ورف  یتسدــگنت ، اـب  ار  مهوـکش 
26/20 .مبلط

قلَخ ناراکدب  زا  تشحو 

َکِْقلَخ ِراَرِش  ْنِم  َهَشْحَْولا  َِیْبلَق  ْسِْبلَأ  َو 

.ناشوپب تقلخ  ناراکدب  زا  تشحو  هب  ار  ملد  و 

11/21

تمایق رد  هدنب  ياه  يدب  رب  ندوزفین  ببس 

ٌءْیَش َّیَلَع  یَْقبَی  َال  یَّتَح  ...َكَْدنِع  اَم  ِرِیثَک  َِکتَّیِطَع َو  ِلیِزَج  ْنِم  یِّنَع  ِهِّدَأَف  یِسْفَن ، ْنِم  اَنَأ  ُُهْتلَفْغَأ  َّیَلَع َو  ُهَْتیَـصْحَأ  ْدَق  اَّمِم  ِّبَر ، اَی  َوُه ،
َكاَْقلَأ َمْوَی  ِیتاَئِّیَس  ْنِم  ِِهب  َفِعاَُضت  ...ْنَأ  ُدیُِرت  ُْهنِم 

ار نآ  سپ  .مدـش  لفاغ  نآ  زا  هنارـسدوخ  نم  يا و  هدروآ  باسح  هب  نم  رب  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نم ، راگدرورپ  يا  فیلکت )  ) نآ
ادا نم  بناج  زا  تسوت ، دزن  هک  یناوارف  گرزب و  ياطع  زا 
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7/22 .منک یم  رادید  ار  وت  هک  يزور  رد  ییازفیب ، میاه  يدب  رب  نآ  ببس  هب  یهاوخب  هک  دَنامن  نم  رب  نآ  زا  يزیچ  ات  .نک 

اه يدب  زا  ندش  هدوسآ  نمیا و  ببس 

اًفْوَخ اًقَرَف َو  ِتاَئِّیَّسلا  َنِم  َنَمآ  ...یَّتَح  ِیتَرِخِآل  ََکل  ِلَمَْعلا  ِیف  َهَبْغَّرلا  ِیْنقُزْرا  َو 

8/22 .منامب نمیا  میب  سرت و  يور  زا  اه ، يدب  زا  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار ، وت  يارب  لمع  رد  تبغر  ْمترخآ  يارب  و 

يروما يدب  ّرش و  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ٍهَّباَد ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ٍدیِرَم َو  ٍناَْطیَش  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  َو  ِهَّماَّللا ، ِهَّماَْعلا َو  ِهَّماَْهلا و  ِهَّماَّسلا َو  ِّرَـش  ْنِم  َو  ِمیِجَّرلا ، ِناَْطیَّشلا  َنِم  ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 
اَِهتَیِصاَِنب ٌذِخآ  َْتنَأ 

مخز و مشچ  ناروناج و  ریاس  هدنشک و  رادرهز  روناج  هدنشکن و  رادرهز  روناج  ّرش  زا  هدش و  هدنار  ِناطیـش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 
6/23 .هد هانپ  تسوت ، رایتخا  رد  شفلز  هک  يا  هدنبنج  ره  ّرش  زا  شکرس و  ِناطیش  ره  ّرش  زا 

هدنب زا  هاوخدب ، يدب  عفد 

ُهَّرَش یِّنَع  ْأَرْدا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

7/23 .رادزاب نم  زا  ار  شرش  زاس و  شفرصنم  نم  زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دصق  سک  ره  و 

هاوخدب يدب  زا  هدنب ، ندومرف  نمیا 

...ِهِّرَش ِهِّرَض َو  ِعیِمَج  ْنِم  ِینَنِمْءُوت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

نمیا شا  يدب  نایز و  همه  زا  ارم  ات  هد ، رارق  يّدـس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرـصنم  نم  زا  دـنک ، يدـب  نم  اب  دراد  دـصق  سک  ره  و 
8و7/23 .يزاس

رادرکدب ناگیاسمه 

ْمُهَئیِسُم ِناَسْحِْإلِاب  يِزْجَأ  َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .مهد شاداپ  یکین  هب  ار  ناشراکدب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

ادخ زا  دوخ ، رادرک  يدب  ششخب  تساوخرد 

ِیْلِعف َءوُس  َُکبِهْوَتْسَأ  ...یِّنِإ  َّمُهَّللا 
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21/31 .مبلط یم  ششخب  وت  زا  مرادرک ، یتشز  زا  نم  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ ،

وا يرادرکدب  هدنب و  راتفگ 

يَِرثَأ ِءوُِسب  یِّنِم  ٍلْهَج  ْنَع  ِِهب  ُْتقَطَن  اَم  ُّلُک  اَمَف 

26/31 .تسین مرادرک  يدب  هب  لهج  زا  متفگ ، هچ  ره  سپ 

ادخ رب  وا  وفع  ندوبن  راوشد  هدنب و  يدب 

َءاَسَأ ْنِإ  َكِْدبَع َو  ْنَع  ٌْوفَع  َْکیَلَع  َقیِضَی  َْنل  َو 

10/32 .تسین راوشد  وت  رب  هدرک ، دب  هچ  رگ  تا  هدنب  زا  تشذگ  و 
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دنوادخ مشخ  هدنب و  رادرک  يدب 

َکَتَطْخَس ِییْعَس  ِءوُِسب  ُْتبَجْوَتْسا  َو  ...

.متشگ راوازس  ار  تمشخ  مرادرک ، یتشز  اب  و  ...

13/32

هدنب يارب  یتسردان  نتسارآ  دب و  هشیدنا 

ُتْطَّرَفَف ِءوُّسلا  ُرِطاَخ  َءاَطَْخلا  َِیل  َلَّوَس  َو 

16/32 .مدومن یهاتوک  وت ) نامرف  زا   ) سپ تسارآ ، نم  يارب  ار  اطخ  ْدب  هشیدنا  و 

هدنب اب  ناطیش ، یگیاسمه  ترواجم و  يدب 

ِیل ِِهتَرَواَُجم  َءوُس  وُکْشَأ  اَنَأَف 

27/32 .منک یم  تیاکش  وت  هب  نم ، اب  وا  یگیاسمهدب  زا  سپ 

رایسب ياه  يدب  باستکا 

اَْهیَلَع َِعلَّطُْملا  َْتنُک  ...اَهاَْنبَسَتْکا  ٍهَئِّیَس  ...ْمَک 

2/34 .يدوب علّطم  نآ  رب  وت  و ) ، ) میدرک بسک  ار  نآ  هک  يا  يدب  رایسب  هچ 

رادرکدب یهاوخرذع  نتفریذپن  هدنب و 

ُهْرِذْعَأ ْمَلَف  ََّیلِإ  َرَذَتْعا  ٍءیِسُم  ْنِم  ...َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

1/38 .متفریذپن ار  وا  رذع  سپ  درک ، یهاوخرذع  نم  زا  هک  يرادرکدب  زا  مروآ  یم  رذع  وت  هاگرد  هب  نم  ادنوادخ 

يدب ندرواین  اج  هب  رب  هدنب ، دصق 

َکَتَّبَحَم ِیل  ُبِجُوت  ًَهبَْوت  ِتاَئِّیَّسلا  َنِم  ِیل  ُضِْرعَی  اَم  ِكَْرت  یَلَع  یِمْزَع  ...ْلَعْجا  َو 

3/38 .دَنادرگ مزال  نم  هب  تبسن  ار  وت  یتسود  هک  هد  رارق  يا  هبوت  دیآ ، شیپ  میارب  هک  ییاه  يدب  كرت  رب  ار  ممزع  و 

ناراکدب هب  ادخ ، تمحر  يرایسب 
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َنِیئیِسُْملِاب َُکتَمْحَر  ْتَقَِحل  ْدَق  ْمَکَف 

.دیسر ناراکدب  هب  هک  تتمحر  رایسب  هچ  سپ 

9/39

شیاه يدب  لباقم  رد  هدنب ، ياه  یکین  ندوب  كدنا 

ِِهتاَئِّیَس َْنَیب  ِِهتاَنَسَح  ِهَّلِِقل  َْلب  اًراَِرتْغا ، ُهُعَمَط  ...َنوُکَی  ْنَأ  َال  ...َکِیف  ِهِعَمَط  ْنِم  ُرَثْکَأ  َْکنِم  ُُهفْوَخ  ْنَِمب  یَِهلِإ  اَی  َِکلَذ  ْلَعْفَت 

ندروخ بیرف  يور  زا  شعمط  هکنیا  هن  .تسوت  زا  شعمط  زا  شیب  وت ، زا  شسرت  هک  ینک  یم  راتفر  نینچ  یسک  اب  نم ، يادخ  يا 
.تسا كدنا  شیاه  يدب  نایم  شیاه  یکین  هک  تسنآ  يارب  هکلب  .دشاب 

12/39

وزرآ ياه  يدب 

ِهِروُرُش ْنِم  اَّنِمآ  َو 

2/40 .زاس نمیا  شرورش  زا  ار  ام  و 
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اه يدب  زا  یتمالس  هام  ون ، هام 

ِتاَئِّیَّسلا َنِم  ٍهَماَلَس  ...َلاَلِه  َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

5و4/43 .دهد رارق  اه  يدب  زا  یتمالس  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

ناضمر هام  رد  اه ، يدب  زا  نتشگ  صلاخ 

ِتاَئِّیَّسلا َنِم  ِهِیف  اَنَتْصَلْخَأ  ...ْدَق  اَّنَع َو  َیِضَْقنَی  یَّتَح  ِهِماَّیَأ  ِخاَلِْسنا  َعَم  اَِنتاَِعبَت  اَّنَع  ْخَلْسا  َو 

هدومن نامـصلاخ  اه  يدـب  زا  نآ  رد  هک  درذـگب  ام  زا  یلاح  رد  هام ) نیا   ) ات .نکب  ام  زا  ار  نامیاه  یتخـس  شیاهزور  نتـشذگ  اب  و 
15/44 .يا

ناگدنب زا  اه ، يدب  ندودز 

ْمُِکتاَئِّیَس ْمُْکنَع  َرِّفَُکی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یَسَع  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت 

.دیادزب امش  زا  ار  ناتیاه  يدب  ناتراگدرورپ  هک  تسا  دیما  .صلاخ  هبوت  .دینک  هبوت  ادخ  يوس  هب 

10/45

هدنب دب  راک  اب  رفیک ، يدننامه 

اَهَْلثِم اَّلِإ  يَزُْجی  اَلَف  ِهَئِّیَّسلِاب  َءاَج  ْنَم  َو 

12/45 .دوش یمن  هداد  ازج  نآ  دننام  زج  دنک ، يدب  راک  سک  ره  و 

ناضمر هام  ببس  هب  هدنب ، زا  اه  يدب  ندنادرگرب 

اَّنَع َِکب  َفِرُص  ٍءوُس  ْنِم  ْمَک  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

39/45 !. دش فرطرب  ام  زا  وت ، ببس  هب  هک  اه  يدب  رایسب  هچ  .وت  رب  دورد 

ناضمر هام  نایاپ  اب  اه ، يدب  زا  جورخ 

اَِنتاَئِّیَس ْنِم  ِهِجوُرُِخب  اَنْجِرْخَأ  َو 

49/45 .رب نوریب  نامیاه  يدب  زا  ار  ام  شنتفر ، نوریب  اب  و 
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دب هشیدنا  دب و  راک  زا  هبوت 

ُهاَنْرَمْضَأ ٍّرَش  ِرِطاَخ  ْوَأ  ُهاَنْفَلْسَأ ، ٍءوُس  ...ِّلُک  ْنِم  ...اَنِرِْطف  ِمْوَی  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

هبوت وت  هاگرد  هب  میا ، هتـشاد  لد  رد  هک  يدب  هشیدنا  ای  میا  هداد  ماجنا  هتـشذگ  رد  هک  يا  يدـب  ره  زا  نامرطف  ِزور  رد  ام  ادـنوادخ 
52/45 .مینک یم 

يدب زا  ادخ ، نتشذگرد 

اَهَیِّفَُعی یَّتَح  ِهَئِّیَّسلا  ِنَع  ُزَواَجَتَی  ...ْنَم  اَی  َو 

11/46 .دنک وحم  ار  نآ  ات  درذگ ، یمرد  يدب  زا  هک  یسک  يا  و 

ناراکدب هب  ناسحا  ادخ ، تداع 

َنِیئیِسُْملا َیلِإ  ُناَسْحِْإلا  َُکتَداَع 

16/46 .تسا ناراکدب  هب  ناسحا  وت  تداع 

ناراکدب رفیک  رد  ادخ ، باتش  مدع 
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َنِیئیِسُْملا ِلِجاَُعی  َْمل  ْنَم  اَیَف 

.ینک یمن  باتش  ناراکدب  رفیک )  ) رب هکنآ  يا  سپ 

75/47

اه يدب  زا  نداتسیازاب 

ِتاَئِّیَّسلا ِِحئاَبَق  ْنَع  َراَجِدْزِالا  َِیْبلَق  ْرِعْشَأ 

.ناشوپب تشز  ياه  يدب  زا  يراددوخ  هب  ار  ملد 

107/47

هنتف يدب و  زا  تاجن 

َِکب اًذاَِول  اَْهنِم  ِینِّجَنَف  اًءوُس  ْوَأ  ًهَْنِتف  ٍمْوَِقب  َتْدَرَأ  اَذِإ  َو 

120/47 .هد تاجن  ما ، هدرب  هانپ  وت  هب  هک  ارم  سپ  یتسرفورف ،)  ) يا يدب  ای  یباذع  یموق ، هب  یتساوخ  هاگره  و 

هدنب زا  يدب ، ندنادرگرب 

َكُْریَغ ٌدَحَأ  ُّطَق  اًءوُس  یِّنَع  ْفِرْصَی  َْمل  ...یِّنِإَف 

4/48 .تسا هدنادرگنرب  نم  زا  ار  يا  يدب  وت  زج  سک  چیه  هک  یتسرد  هب  سپ 

راکدب هاگزیرگ 

ِءیسُْملا ُّرَفَم  َْکَیلِإ  َو 

3/49 .تسوت يوس  هب  راکدب  هاگزیرگ  و 

دنوادخ ناسحا  هدنب و  يرادرکدب 

َِکناَسْحِإ ِماَْمتِإ  ْنَع  ِیتَءاَسِإ  َکْعَنْمَت  َْمل 

تناسحا ندومن  مامت  زا  ار  وت  نم  يرادرکدب 

13/49 .تشادنزاب
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ِیتَءاَسِإ یَلَع  َِکناَسْحِِإب  ...ْدُع  َو 

.نک یفالت  ما  يرادرکدب  رب  تناسحا  اب  و 

4/53

دبلط هانپ  نآ  زا  هچنآ  ّرش  زا  هدنب ، نداد  هانپ 

اَذَک اَذَک َو  ِّرَش  ْنِم  ِینَذیُِعت  ْنَأ  اَمِِهب  َْکَیلِإ  ُهَّجََوتَأ  َو 

16/49 .یهد هانپ  نآ  نیا و  ّرش  زا  ارم  هک  مروآ  یمور  تهاگرد  هب  نانآ ، هلیسو  هب  و 

هتشذگ هدش و  هتشون  هچنآ  يدب 

اَلَخ ْدَق  ٍباَتِک  ِّرَش  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو 

5/54 .مرب یم  هانپ  وت  هب  هتشذگ ، هدش و  هتشون  هچنآ  يدب  زا  و 

ششخب لذب 

یکین ّرب 

تباجا تجاح  ندروآرب 

ربارب

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  یسک ، هبتر  يربارب  مدع 

ٍَهلِْزنَم ِیف  يَواَُسی  َال  یَّتَح  َِکتَّنَج  ْنِم  اَْیلُْعلا  ِهَجَرَّدلا  َیلِإ  ...ُهْعَفْراَف  َّمُهَّللا 

تتشهب زا  هجرد  نیرتالاب  هب  ار  وا  ادنوادخ ،
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.دشابن ناسکی  وا  اب  تلزنم  رد  یسک  هکنآ  ات  .رب  الاب 

24و23/2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  یلسرم ، ربمایپ  بّرقم و  هتشرف  چیه  يربارب  مدع 

ٌلَسُْرم ٌِّیبَن  َال  َو  ٌبَّرَقُم ، ٌکَلَم  َْکیََدل  ُهَیِزاَُوی  َال  ...یَّتَح  َِکتَّنَج  ْنِم  اَْیلُْعلا  ِهَجَرَّدلا  َیلِإ  ...ُهْعَفْراَف  َّمُهَّللا 

يربارب وا  اب  يا  هدـش  هداتـسرف  ربماـیپ  یبّرقم و  هتـشرف  چـیه  وت  دزن  هکنآ  اـت  .رب  ـالاب  تتـشهب  زا  هجرد  نیرتـالاب  هب  ار  وا  ادـنوادخ ،
24و23/2 .دنکن

اضر مشخ و  رد  هدنب ، لاح  ندوب  ناسکی 

ٍءاَوَس ٍَهلِْزنَِمب  اَمُْهنِم  َّیَلَع  ُدِرَی  اَِمب  َنوُکَأ  یَّتَح  ِبَضَْغلا ، اَضِّرلا َو  ِلاَح  ِیف  ...َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحِالا  ...ِیْنقُزْرا  َو 

یم نم  هب  مشخ ) يدونـشوخ و   ) ود نآ  زا  هچنآ  هب  ات  .هد  يزور  اـه ، شزغل  زا  يراد  نتـشیوخ  مشخو ، يدونـشوخ  لاـح  رد  ارم  و 
13/22 .مشاب هتشاد  ناسکی  یلاح  دسر ،

یهلا مشخ  اب  هدنب ، تقاط  يربارب  مدع 

َکِطْخُِسب ُضَْهنَت  َال  ِیتَقاَط  َّنِإ  َو 

.دنک یمن  يربارب  وت  مشخ  اب  نم ، تقاط  انامه  و 

5/39

( لمع  ) ِشاداپ رد  یناسمه  مدع 

ِءاَوَّسلا یَلَع  ُهَْدبَع  ُِئفاَُکی  َال  ْنَم  اَی  َو 

3/45 .دهد یمن  ازج  شلمع )  ) ناسمه ار  دوخ  هدنب  هک  یسک  يا  و 

ناضمر هام  ياهزور  اب  لاس ، ياهزور  رگید  يربارب  مدع 

ُماَّیَْألا ُهُِسفاَُنت  َال  ٍرْهَش  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

33/45 .دنک یمن  يربارب  نآ  اب  رگید ) (ي  اهزور هک  یهام  وت  رب  دورد 

وا زا  ادخ ، ناسحا  فطل و  اب  ربارب  یساپس 
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َکَْعنُص يِزاَُوی  اًدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 

34/47 .دنک يربارب  وت ، فطل  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس  و 

ادخ زا  یهلا ، شرع  اب  ربارب  یساپس 

َعِیفَّرلا َکَّیِسْرُک  ُلِداَُعی  َدیِج َو  _ َْملا َکَشْرَع  ُنِزاُوی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

41و36/47 .دیامن يربارب  تا  هیاپدنلب  یسرک  اب  و  دشاب ، گنسمه  وت  گرزب  شرع  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

ناردارب

نامیا رد  هدنریگ  یشیپ  ناردارب 

...ِناَمیِْإلِاب اَنوُقَبَس  َنیِذَّلا  اَِنناَوْخِِإل  اََنل َو  ْرِفْغا  اَنَّبَر 

رب نامیا ، رد  هک  ار ، نامناردارب  ام و  اراگدرورپ !
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9/4 .زرمایب دندش  مدق  شیپ  ام 

ادخ زا  ناردارب ، نداد  هانپ  تساوخرد 

ُْهنِم اَنْذَعَتْسا  اَّمِم  ...اَنَناَوْخِإ  اَنَِیلاَهَأ َو  اَنْذِعَأ َو  َو 

15/17 .هد هانپ  میدرب ، هانپ  نآ  زا  هچنآ  زا  ار ، نامناردارب  نادنواشیوخ و  ام و  و 

يزادنارب

نمشد تکوش  يزادنارب 

ْمُهَتَکْوَش ِِهب  ُدُصَْحت  ...َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  اًْدنُج  ْمِْهیَلَع  ْثَْعبا  َو 

.يزادنارب ار  ناشتبالص  یتخس و  ببس ، نیدب  ات  .تسرفب  تناگتشرف  زا  یهاپس  نانآ  رب  و 

11/27

نتخیگنارب

ادخ یتسود  قیرط  رد  ناگدیرفآ ، نتخیگنارب 

ِِهتَّبَحَم ِلِیبَس  ِیف  ْمُهَثََعب  َو 

.تخیگنارب دوخ ، هب  یتسود  هار  رد  ار  اهنآ  و 

4/1

زآ صرح و  ندش  هتخیگنارب 

ِصْرِْحلا ِناَجَیَه  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

1/8 .صرح ندش  هتخیگنارب  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

ادخزا تساوخرد  اب  هدنب ، ندش  هتخیگنارب 

َْکَیلِإ ِهِهْجَِوب  َلَْبقَأ  ْنَم  یَلَع  َُکلُّضَفَت  َِکَتلَأْسَم  یَلَع  ِینوُدْحَی  َو 

3/12 .دَروآ وت  هب  ور  هکنآ  هب  وت  لّضفت  وت ، زا  تساوخرد  هب  ارم  دنک  یم  راداو  و 
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یهلا ناگتشرف  زا  يرکشل  نتخیگنارب 

...َِکتَِکئاَلَم ْنِم  اًْدنُج  ْمِْهیَلَع  ْثَْعبا  َو 

.تسرفب تناگتشرف  زا  یهاپس  نانآ  رب  و 

11/27

باذع يارب  اهربا  نتخیگنارب 

َِکبَضَغ ْنِم  َكُریِجَتْسَن  اَّنِإَف  ًهَطْخَس  اَهَْتلَسْرَأ  ًهَمِْقن َو  اَهَْتثََعب  َْتنُک  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 

یم ناــما  وــت  زا  تمــشخ ، زا  اــم  سپ  يا ، هداتــسرف  مـشخ  يور  زا  يا و  هـتخیگنارب  رفیک  يارب  ار  اــهربا )  ) نآ رگا  ادــنوادخ و 
3/36 .میهاوخ

روبق زا  ناگدنب ، ندش  هتخیگنارب 

اَنِرُوُبق َفَدُس  ِْثعَْبلا  َْلبَق  ِِهب  ْرَِّون  َو 

15/42 .زاس نشور  نآرق ،)  ) نآ اب  ار  نامیاهربق  یکیرات  ندش ، هتخیگنارب  زا  شیپ  و 
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ادخ رادید  يارب  ناگدنب ، ندش  هتخیگنارب 

َِکئاَِقِلل ِیُنثَْعبَت  َمْوَی  ِینِزُْخت  َال  َو 

114/47 .زاسن مراوخ  يزیگنا ، یمرب  ترادید  يارب  ارم  هک  يزور  و 

نتشاد اپرب 

نامز ره  نامدرم  يارب  امنهار ، نتشاد  اپرب 

...اًلِیلَد ِِهلْهَِأل  َتْمَقَأ  َو  ًالوُسَر ، ِهِیف  َْتلَسْرَأ  ٍناَمَز  ٍرْهَد َو  ِّلُک  ِیف 

2/4 ...یتشامگ ییامنهار  نآ  لها  يارب  يداتسرف و  یلوسر  هک  ینامز  رصع و  ره  رد 

تلادع هدنراداپ  هب  ادخ ،

ِطْسِْقلِاب ٌِمئاَق  ...َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  یِّنَأ 

21/6 .یلدع هدنراداپرب  وت  هک  مهد  یم  تداهش  نم  انامه 

یهلا ّتنس  نتشاد  اپرب 

َِکتَّنُس ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

.هد قیفوت  تتّنس  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 

2/26

زور هنابش  تاعاس  رد  نآرق ، هماقا 

...ِراَهَّنلا َفاَرْطَأ  ِْلیَّللا َو  َءاَنآ  ِِهب  ََکل  اُوماَق  َنیِذَّلا  َراَثآ  اَِنب  ُْفقا  َو 

.دنتشاد اپ  هب  وت  يارب  ار  نآرق  زور ، فارطا  بش و  ياه  تعاس  رد  هک  نادرگ  یناسک  یپ  رد  ار  ام  و 

9/42

امنهار نتشاد  اپرب  اب  هناهب ، رذع و  مدع 

ِلِیلَّدلا ِهَماَقِإ  ِباَْبلا َو  ِْحتَف  َدَْعب  ِلِْزنَْملا  َِکلَذ  َلوُخُد  َلَفْغَأ  ْنَم  ُرْذُع  اَمَف 
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11/45 !؟ تسیچ دیامن  تلفغ  لزنم  نآ  هب  دورو  زا  هکنآ  رذع  امنهار -  نتشاد  اپ  هب  ْرد و  ندوشگ  زا  دعب  سپ - 

ناگدنب يارب  يا  هناشن  ناونع  هب  مالسلا ،  هیلع  ماما  نتشاد  اپ  هب 

َكِداَبِِعل اًمَلَع  ُهَتْمَقَأ  ٍماَمِِإب  ٍناَوَأ  ِّلُک  ِیف  َکَنیِد  َتْدَّیَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

60/47 .یتشاد اپ  هب  تناگدنب  يارب  يا  هناشن  ار  وا  هک  يا ، هدرک  دییأت  یماما  هب  ینامز  ره  رد  ار  دوخ  نید  وت  انامه  ادنوادخ ،

یهلا ماکحا  باتک و  نتشاد  اپ  هب 

َِکلوُسَر َنَنُس  َکَِعئاَرَش َو  َكَدوُدُح َو  ََکباَتِک َو  ِِهب  ِْمقَأ  َو 

.راد اپ  هب  دوخ ) ّیلو   ) وا هلیسو  هب  ار ، تربمایپ  ياه  شور  تنیناوق و  تماکحا و  دوخ و  باتک  و 

62/47

هعلق جرب 
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يرترب

ناگدیرفآ همه  رب  ناسنا ، نداد  يرترب 

ِْقلَْخلا ِعیِمَج  یَلَع  ِهَکَلَْملِاب  َهَلیِضَْفلا  اََنل  َلَعَج 

18/1 .داد يرترب  ناگدیرفآ  همه  رب  ار ) ام  ، ) ام هب  تردق  نداد  اب 

ساپس ره  زا  رترب  یساپس 

...ِدْمَْحلا َِرئاَس  ُلُضْفَی  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

26و25/1 .دبای يرترب  اه  ساپس  ریاس  رب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

شناگدیرفآ همه  رب  راگدرورپ ، يرترب 

ِهِْقلَخ ِعیِمَج  یَلَع  اَنِّبَر  ِلْضَفَک  ِدْمَْحلا  َِرئاَس  ُلُضْفَی  اًدْمَح 

.شناگدیرفآ همه  رب  نامراگدرورپ ، يرترب  دننامه  دبای ، يرترب  اه ، ساپس  ریاس  رب  هک  یساپس  ...

26/1

هارمه نیرترب 

ُهاَْنبِحَص ٍبِحاَص  َلَْضفَأ  ...ُْهلَعْجا  َو 

19/6 .هد رارق  میا  هدش  هارمه  نآ  اب  هک  یهارمه  نیرترب  ار  زور )  ) نآ و 

لطاب نداد  يرترب  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِّقَْحلا یَلَع  ِلِطاَْبلا  ِراَثیِإ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

2و1/8 .قح رب  لطاب  نداد  يرترب  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

نیقی نیرترب 

ِنیِقَْیلا َلَْضفَأ  ِینیِقَی  ْلَعْجا  ...َّمُهَّللا 

.هد رارق  نیقی  نیرترب  ار  منیقی  ادنوادخ 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 387 

http://www.ghaemiyeh.com


1/20

هار نیرترب 

یَْلثُْملا َهَقیِرَّطلا  َِیب  ُْکلْسا  َّمُهَّللا 

17/20 .ربب هار  نیرتهب  هب  ارم  ادنوادخ 

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  اهدورد ، نیرترب 

ُهَْلبَق َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َْتیَّلَص  اَم  ِلَْضفَأَک  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

30/20 .يداتسرف تناگدیرفآ  زا  یسک  رب  وا  زا  شیپ  هک  يدورد  نیرترب  دننامه  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ و 

اَُهتَکََرب اَنُُغْلبَت  ًهاَلَص  َنیَِملاَْعلا ، َّبَر  اَی  َِکلَذ  ْنِم  َلَْضفَأ  ...َنِیبَّرَقُْملا َو  َِکتَِکئاَلَم  یَلَع  َْتیَّلَص  اَمَک  ِِهلآ  اَنِِّیبَن َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

راگدرورپ يا  نآ  زا  رترب  .يداتسرف و  دورد  تبّرقم  ناگتشرف  رب  هکنانچمه  .تسرف  دورد  شنادناخ  نامربمایپ و  دّمحم  رب  ادنوادخ 
56/45 .دسر ام  هب  نآ  تکرب  هک  يدورد  نایناهج ،

َِکتاَوَلَص َلَْضفَأ  ...ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

.تسرفب ار  تیاهدورد  نیرترب  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 

50/47
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ندومن وزرآ  دوخ  يارب  ار  نیرترب 

یِـسْفَِنل ُتْوَجَر  اَّلِإ  ...اَْینُد  ْوَأ  ٍنیِد  ِیف  َکـِْقلَخ  ْنِم  ٍدَـحَأ  یَلَع  َکِـمَِعن  ْنِم  ًهَمِْعن  يَرَأ  اـَل  یَّتَح  ...ِدَـسَْحلا  َنِم  ِرْدَّصلا  َهَماَلَـس  ِیْنقُزْرا  َو 
...َْکنِم َِکب َو  َِکلَذ  َلَْضفَأ 

، يا هداد  ایند  ای  نید  رد  تناگدـیرفآ  زا  کی  ره  هب  هک  ار  تیاه  تمعن  زا  یتمعن  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار  دـسح  زا  هنیـس  تمالـس  و 
.منک وزرآ  وت  زا  وت و  هلیسو  هب  دوخ ، يارب  ار  نآ  زا  رتهب  هکنآ  رگم  منیبن ،

12/22

وا ياضر  ریغ  رب  ادخ ، ياضر  نداد  يرترب 

اًِرثْءُوم ...ٍءاَوَس  ٍَهلِْزنَِمب  اَمُْهنِم  َّیَلَع  ُدِرَی  اَِمب  َنوُکَأ  یَّتَح  ِبَضَْغلا ، اَضِّرلا َو  ِلاَح  ِیف  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدـلا َو  ِیف  َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحِالا  ...ِیْنقُزْرا  َو 
ِءاَدْعَْألا ِءاَِیلْوَْألا َو  ِیف  اَمُهاَوِس  اَم  یَلَع  َكاَضِِرل 

يدونـشوخ و  ) ود نآ  زا  هچنآ  هب  ات  .هد  يزور  ترخآ  ایند و  رد  اـه ، شزغل  زا  يراد  نتـشیوخ  مشخو ، يدونـشوخ  لاـح  رد  ارم  و 
يدونـشوخان و  ) ود نآ  ریغ  رب  ار  وت  يدونـشوخ  نانمـشد ، ناتـسود و  هرابرد  .مشاب  هتـشاد  ناـسکی  یلاـح  دـسر ، یم  نم  هب  مشخ )

13/22 .مرامش مّدقم  وت ) ینامرفان 

اهدورد و  اه ، یکین  اه ، تمحر  نیرترب 

َکِماَلَس َِکتاَکََرب َو  َِکتَمْحَر َو  َِکتاَوَلَص َو  ِلَْضفَِأب  ْمُهْصُصْخا  َو  َنیِرِهاَّطلا ، ِِهْتَیب  ِلْهَأ  َو  َِکلوُسَر ، َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

مالـس تاکرب و  اه و  تمحر  نیرترب  هب  ار  ناشیا  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  رب  تا و  هداتـسرف  دوخ و  هدنب  دّـمحم  رب  ادـنوادخ 
.هد صاصتخا  شیوخ ،

1/24

دوخ لیم  هب  نیدلاو ، لیِم  نداد  يرترب 

اَمُهاَوَه َياَوَه  یَلَع  َِرثوُأ  یَّتَح  ...ِناَنْسَْولا  ِهَْدقَر  ْنِم  ِیْنیَِعل  َّرَقَأ  اَمِِهب  يِِّرب  َّيَِدلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو 

لیم رب  ار  ناشیا  لیم  ات  .هد  رارق  رت  شوخ  هدولآ ، باوخ  ِباوخ  زا  مرظن ، رد  ار  ود  نآ  هب  يراکوکین  مرداـم و  ردـپ و  زا  تعاـطا  و 
.مهد يرترب  دوخ 

5/24

روما نیرترب  هب  نیدلاو ، صاصتخا 
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ْمِِهتاَهَّمُأ َنِینِمْءوُْملا َو  َكِداَبِع  َءَابآ  ِِهب  َتْصَصَخ  اَم  ِلَْضفَِأب  َّيََوبَأ  ْصُصْخا  َو 

12/24 .هد صاصتخا  يا ، هداد  زایتما  نآ  هب  ار  تنامیا  اب  ناگدنب  ناردام  ناردپ و  هک  يزیچ  نیرترب  هب  ارم  ردام  ردپ و  و 

یهلا يرای  نیرترب  و  مالسلا ،  مهیلع  همئا  ّقح  هب  انشآ  ناتسود  ناگیاسمه و 

َِکتَیَالَو ِلَْضفَِأب  اَِنئاَدْعَِأل  َنیِِذباَنُْملا  َو  اَنِّقَِحب ، َنِیفِراَْعلا  َِّیلاَوَم  ِیناَریِج َو  ِیف  ِینَّلََوت  َو 

نیرتهب هب  دنتسه ، ام  نانمشد  اب  فلاخم  ام و  ّقح  هب  اناد  هک  مناتسود  مناگیاسمه و  هرابرد  ارم  و 
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1/26 .امرف يرای  هجو 

ناشیا يرترب  هب  مالسلا ،  مهیلع  همئا  ناگیاسمه  تفرعم  شیازفا 

...ِیلْضَِفب ًهَفِْرعَم  ...ْمُهْدِز  َو 

.ازفیب نم  هب  تبسن  نانآ  یسانش  تلیضف  رب  و 

4/26

یّبحتسم لامعا  يرترب 

...ٍهَِلفاَن ِلْضَِفب  َْکَیلِإ  ُلَّسََوتَأ  ُتَْسل  َو 

18/32 .میوج یمن  لّسوت  تیوس  هب  ّبحتسم  لمع )  ) ِتلیضف اب  هاگ  چیه  نم  و 

دنمتورث ندوب  رترب  نامگ 

اًلْضَف ٍهَوَْرث  ِبِحاَِصب  َّنُظَأ  ...ْنَأ  ْنِم  ِینْمِصْعا  َو 

4/35 .امرف ظفح  مرب ، لضف  ِنامگ  يدنمتورث  هب  هکنیا  زا  ارم  و 

دوخ رب  هدننک ، تساوخرد  دنمزاین  ندادن  يرترب 

ُهِْرثوُأ ْمَلَف  ِیَنلَأَس  ٍهَقاَف  يِذ  ْنِم  ...َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

1/38 .مدادن يرترب  دوخ  رب  ار  وا  سپ  درک ، تساوخرد  نم  زا  هک  يدنمزاین  زا  مروآ  یم  رذع  وت  هاگرد  هب  نم  ادنوادخ 

دنوادخ نخس  ره  رب  نآرق ، يرترب 

ُهَتْصَصَق ٍثیِدَح  ِّلُک  یَلَع  ُهَْتلَّضَف  َو 

1/42 .يداد يرترب  يا ، هدرک  تیاکح  هک  ینخس  ره  رب  ار  نآ  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  يرترب 

ُهَْملِع َلِهَج  ْنَم  یَلَع  اَنَْتلَّضَف  َو 

5/42 .يدیشخب يرترب  دوب ، نادان  نآ  ملع  هب  هک  یسک  رب  ار  ام  و 
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ناملسم تّما  هب  نآرق ، يرترب  ندناسانش 

ِِهب ِبیِطَْخلا  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  ُهَلْضَف ، ُهَفَرَش َو  َِکتَمْحَِرب  اَنَْتفَّرَع  ...اَمَکَف  َّمُهَّللا 

دورد دـنار ، نخـس  نآ  اب  هک  دّـمحم  رب  سپ  یتخومآ ، ام  هب  ار  نآ  تلیـضف  تفارـش و  دوخ  تمحر  هب  هک  نانچمه  سپ  ادـنوادخ ،
6/42 .تسرف

یهلا لضف  نیرترب  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندناسر 

َِکتَماَرَک َِکلْضَف َو  َكِْریَخ َو  ْنِم  ُلُمْأَی  اَم  َلَْضفَأ  اَِهب  ُهُغِّلَُبت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َّمُهَّللا  ِّلَص 

، دراد وزرآ  هـک  یتــمارک  لــضف و  ریخ و  نـیرترب  هـب  ار  وا  نآ  اــب  هـک  يدورد  .تـسرف  دورد  شنادــناخ  دـّـمحم و  رب  ادــنوادخ 
21/42 .یناسرب

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  يارب  یهلا ، شاداپ  نیرترب 

َنِیبَّرَقُْملا َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  اًدَحَأ  َْتیَزَج  اَم  َلَْضفَأ  ...َِکتَالاَسِر  ْنِم  َغََّلب  اَِمب  ِهِزْجا  َّمُهَّللا 

ار وت  ياه  مایپ  هکنیا  ببس  هب  ار  وا  ادنوادخ 
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22/42 .يداد دوخ  کیدزن  ناگتشرف  زا  یکی  هب  هک  یشاداپ  نیرتهب  .هد  شاداپ  دومن ، غالبا 

اه هام  رگید  رب  ناضمر ، هام  يرترب  ببس 

ِهَرُوفْوَْملا ِتاَمُرُْحلا  َنِم  َُهل  َلَعَج  اَِمب  ِروُهُّشلا  ِِرئاَس  یَلَع  ُهَتَلیِضَف  َنَابَأَف 

4/44 .تخاس راکشآ  ناوارف  ياه  تمرح  هب  اه ، هام  ریاس  رب  ار  نآ  تلیضف  سپ 

ناضمر هام  راکشآ  ياه  يرترب 

ِهَروُهْشَْملا ِِلئاَضَْفلا  ...َنِم  َُهل  َلَعَج  اَِمب  ِروُهُّشلا  ِِرئاَس  یَلَع  ُهَتَلیِضَف  َنَابَأَف 

4/44 .تخاس راکشآ  روهشم  لیاضف  هب  اه ، هام  ریاس  رب  ار  نآ  تلیضف  سپ 

ناضمر هام  ياه  بش  زا  یبش  يرترب 

ٍرْهَش ِْفلَأ  ِیلاََیل  یَلَع  ِهِیلاََیل  ْنِم  ًهَدِحاَو  ًهَْلَیل  َلَّضَف  َُّمث 

5/44 .داد يرترب  هام  رازه  ياه  بش  رب  ار  نآ  ياه  بش  زا  بش  کی  هاگنآ 

مالسا تّما  رب  ناضمر ، هام  يرترب  ماهلا 

...ِِهلْضَف َهَفِْرعَم  اَنْمِْهلَأ  َو 

.نک ماهلا  ام  هب  ار  شتلیضف  ِتخانش  و 

6/44

لاس تاقوا  همه  رب  ناضمر ، هام  يرترب  ببس 

ِروُّنلا ِنآْرُْقلا َو  َنِم  ِهِیف  َْتلَْزنَأ  اَِمب  ِهَنَّسلا  ِتاَقْوَأ  ِّلُک  یَلَع  ُهَتَْرثآ  َو 

.يدرک لزان  رون  نآرق و  زا  هام  نآ  رد  هچنآ  ببس  هب  .يدیزگرب  لاس  ياه  نامز  همه  رب  ار  نآ  و 

20/45

اه تّما  رگید  رب  ناملسم ، تّما  يرترب 

ِلَلِْملا ِلْهَأ  َنوُد  ِِهلْضَِفب  اَنَْتیَفَطْصا  َو  ِمَمُْألا ، ِِرئاَس  یَلَع  ِِهب  اَنَتَْرثآ  َُّمث 
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 - ار رگید  ياــه  نـیئآ  لــها  هـن  ار -  اــم  نآ  تلیــضف  هـب  يداد و  يرترب  هاــم ،)  ) نآ هلیــسو  هـب  اــه  تـّما  هــیقب  رب  ار  اــم  سپس 
21/45 .يدیزگرب

ِِهتَفِْرعَم ْنِم  ِِهب  اَنَتَْرثآ  اَم  ُِّیلَو  َْتنَأ 

44/45 .يداد يرترب  نآ ، تخانش  هلیسو  هب  ار  ام  هک  ییالوم  ییوت 

اهدوس نیرترب  هب  نتشگ  دنمدوس 

َنیَِملاَْعلا ِحَابْرَأ  َلَْضفَأ  اَنََحبْرَأ  ...ٍدْمَح َو  َماَقُم  ُرْهَّشلا  اَذَه  اَنِیف  َماَقَأ  ْدَق  َو 

22/45 .دومن دنمدوس  نایناهج ، ياهدوس  نیرترب  هب  ار  ام  درک و  تماقا  هدیدنسپ  ماقم  رد )  ) ام نیب  رد  هام  نیا  و 

ناضمر هام  يرترب  لضف و  رب  دورد 

ُهاَْنمِرُح يِذَّلا  َِکلْضَف  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا 

مورحم نآ  زا  هک  تتلیضف  رب  وت و  رب  دورد 
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42/45 .میدش

دسانش ار  نآ  يرترب  ادخ  اهنت  هک  یساپس 

ُهَلْضَف َكاَوِس  ٌدَحَأ  ُفِْرعَی  َال  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

44و36/47 .دنادن ار  نآ  تلیضف  وت ، زج  يدحا  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

هدنب نداد  يرترب  یهلا و  تمحر 

َِکتَمْحَر ْنِم  ِِهب  ِینَْتلَّضَف  اَم  یَلَع  ...َكُدَمْحَأ  یَِهلِإ 

1/51 .يداد يرترب  نآ  هلیسو  هب  ارم  هک  تتمحر  رب  مرازگ  ساپس  ار  وت  نم ، يادخ 

مایق نتساخرب 

يرابدرب

شندوب ناگدنب  تشگزاب  رظتنم  و  ادخ ، يرابدرب 

اًْملِح ِِهتَْفأَِرب  اَنَتَعَجاَُرم  َرَظَْتنا  َو 

21/1 .دیشک راظتنا  ار  ام  تشگزاب  يرابدرب ، يور  زا  شا  ینابرهم  هب  و 

ادخ يرابدرب  زا  تفگش 

یِّنَع َُکتاَنَأ  َِکلَذ  ْنِم  ُبَجْعَأ  َو 

.تسا نم  اب  وت  يرابدرب  نآ  زا  رت  تفگش  و 

26/16

وا لضف  ادخ و  يرابدرب 

َّیَلَع َکَتَمِْعن  ْرِّیَُغت  ْمَلَف  َِکلُّضَفَِتب  یِّنَع  َتُْملَح  َو 

32/16 .يدادن رییغت  نم  رب  ار  تتمعن  يدومن و  يرابدرب  نم  هرابرد  دوخ  لضف  هب  و 

شا يرابدرب  رد  دنوادخ ، نداتفین  جنر  هب 
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َِکتاَنَأ ِیف  َكُدَّعَصَتَی  َال  ...َِکلَذ  َّنِإ 

34/16 .تسین راوشد  تا  يرابدرب  ربارب  رد  نیا  هک  یتسردب 

نارگ نایصع  اب  دنوادخ ، يرابدرب 

ِْملِْحلِاب َكاَصَع  ْنَم  َْتیَّقََلت  َو 

9/45 .ینک یم  راتفر  يرابدرب  اب  هدومن ، ار  تا  ینامرفان  هک  یسک  اب  و 

ادخ ندوب  رابدرب  میلح و 

ُمِیلَح اَی  َکِفْطَع  ْنِم  ًهَِدئاَع  َو 

9/45 !. رابدرب يا  تسوت ، ینابرهم  زا  يدوس  همه ) نیا   ) و

ُمیِرَْکلا ُمِیلَْحلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال 

.راوگرزب ِرابدرب  تسین ، وت  زج  يدوبعم 

2/48

شنمشد هب  تبسن  ادخ ، يرابدرب 

َكاَواَن ْنَِمل  ٌضِرَتْعُم  َکُْملِح  َو 

، هدومن ینمشد  وت  اب  هک  یسک  هب  تملح  و 
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16/46 .تسا هتخادرپ 

ادخ يرابدرب  تردق و 

ُهُْملِح َال  َْول  ِشْطَْبلا  یَلَع  ُرِداَْقلا  ِِهب  ُدَّمَغَتَی  اَِمب  یِّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  امِیف  ِینْدَّمَغَت 

رهاظ ار  اهاطخ   ) دوبن شا  يرابدرب  رگا  و ) ، ) يریگتخـس رب  رداق  دناشوپ  یم  هک  هنوگنآ  ناشوپب ، یهاگآ  نم  زا  نآ  رب  هچنآ  رد  ارم 
(. درک یم 

119/47

دنوادخ يرابدرب  مشخ و 

َکُْملِح اَّلِإ  َکَبَضَغ  ُّدُرَی  َْسَیل  َّمُهَّللا 

13/48 .دزاس یمن  رود  تا  يرابدرب  زج  ار  وت  بضغ  ادنوادخ ،

دنوادخ يرابدرب  هدنب و  ینادان 

ِیلْهَج یَلَع  َکِْملِِحب  ْدُع  َو 

.نک یفالت  ما  ینادان  رب  تا  يرابدرب  اب  و 

4/53

تراسا یگدرب 

ندرب

هانگ يوس  هب  وا  ندرب  زا  هدنب ، ياه  ماگ  هدنرادزاب  لماع 

اًِسباَح یِصاَعَْملا  َیلِإ  اَِهْلقَن  ْنَع  اَنِماَْدقَِأل  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

10/42 .هد رارق  ناهانگ ، يوس  هب  تکرح  زا  ام  ياه  ماگ  رادهگن  ار  نآرق  و 

هدنب زا  ایاطخ ، یگدولآ  ندرب 

اَیاَطَْخلا َنَرَد  یِّنَع  ْبِهْذَأ  َو 
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112/47 .رَبب نم  زا  ار  اهاطخ  ِیگدولآ  و 

: يوس هب  هدنب  ندرب  ِندومن  تساوخرد  ادخ  زا 

ادخ تساوخ  هدارا و  هار  .أ 

ِِهتَداَرِإ َقیِرَط  ْمِِهب  َکَلَس  َُّمث 

4/1 .تخاس ناور  تساوخ  یم  هک  یهار  رد  ار  اهنآ  سپس 

قح هار  .ب 

َكِداَشْرِِإب ِّقَْحلا  َلِیبَس  اَِنب  ُْکلْسا  َو 

13/5 .زاس راپسهر  قح  هار  هب  ار  ام  دوخ  ییامنهار  هب  و 

يراکزیهرپ هار  .ج 

يَدَّرلا َنِم  ِِهلِیبَس  َفاَلِخ  یَقُّتلا  َنِم  اَِنب  ُْکلْسا  َو 

5/17 .رَبب يراکزیهرپ  هار  هب  ار  ام  ناطیش ،)  ) وا راب  تکاله  هار  فالخرب  و 
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هار نیرتهب  .د 

یَْلثُْملا َهَقیِرَّطلا  َِیب  ُْکلْسا  َّمُهَّللا 

17/20 .ربب هار  نیرتهب  هب  ارم  ادنوادخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هار  ه ._

ُهَلِیبَس اَِنب  ُْکلْسا  َو 

20/42 .ربب وا  هار  هب  ار  ام  و 

خزرب

خزرب ياه  یکیرات  هدننک  نشور  یساپس 

ِخَزْرَْبلا ِتاَُملُظ  ِِهب  اََنل  ُءیُِضی  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

12و10/1 .دیامن نشور  ام  يارب  ار  خزرب  ياه  یکیرات  نآ ، اب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس 

ندرک فرطرب 

اه يراوشد  ندرک  فرطرب  ادخ و 

َْتفَشَک اَم  اَّلِإ  اَْهنِم  ُفِشَْکنَی  َال  َو  ...

4/7 .دوش یمن  فرطرب  ینک ، فرطرب  وت  هچنآ  زج  اهنآ  زا  و 

ناگدنب يدنمزاین  نتخاس  فرطرب 

َکِعْسُِوب اَنَتَقاَف  ُْربْجاَف 

.نک فرطرب  دوخ  يرگناوت  هب  ار  ام  زاین  سپ 

3/10

ناگدید جنر  يراتفرگ  نتخاس  فرطرب 

ْمُْهنَع َفْشَْکلا  َتْدَعَو  َنیِذَّلا  ِءوُّسلا  ُلْهَأ  ...ُنَْحن  َکَناَْحبُس 
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4/10 .يا هداد  هدعو  ار  اهنآ  يراتفرگ  عفر  هک  میناراتفرگ  ام  وت ! یهّزنم  كاپ و 

ادخ هلیسو  هب  دوخ ، زا  جایتحا  ندرک  فرطرب 

اَهِّناَظَم ِیف  ُهَتَجاَح  َبَلَط  ْدَقَف  َِکب  ِهِسْفَن  ْنَع  ِْرقَْفلا  َفْرَص  َماَر  ...ْنَمَف 

13/13 .هدرک بلط  هتسیاب  هاگیاج  رد  ار  شا  يدنمزاین  نامگ  یب  دهاوخب ، وت  هلیسو  هب  ار  شجایتحا  ندرک  فرطرب  هک  ره  سپ 

نیگهودنا ره  هودنا  هدننک  فرطرب  ادخ ،

ٍبِیئَک ٍبوُرْکَم  ِّلُک  َجَرَف  اَی  َو 

.نیگهودنا گنتلد  ره  هدنهد  شیاشگ  يا  و 

4/16

یندشن فرطرب  ِنیگنس  راب 

َتْرَّخَأ اَم  ِیل  ْمِّدَقَف  ُعِفَتْرَی  ٍرْزِو َال  َو  ُعِطَْقنَی ، َال  ٍءاََلب  ْيَدَی  َْنَیب  ِهَِیفاَْعلا  ِهِذَه  ْنِم  ِهِیف  ُِّتب  ْوَأ  ِهِیف ، ُْتِللَظ  اَم  ْنُکَی  ْنِإ  َو 

ددرگ یمن  عطق  هک  يا  يراتفرگ  زا  شیپ  ما ، هدناسر  رس  هب  نآ  رد  ار  بش  ای  ما  هدرب  رس  هب  نآ  رد  ار  زور  هک  یتسردنت ، نیا  رگا  و 
هتشادرب هک  یهانگ  و 
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2/18 .زادنا شیپ  يا ، هتخادنا  ریخأت  هب  میارب  هچنآ  سپ  دشاب ، دوش  یمن 

راب تبیصم  ياهربا  هدننک  فرطرب  ادخ ،

یِّنَع اَهَْتیَّلَج  ٍهوُرْکَم  ِِبئاَحَس  ْنِم  ْمَک  َو 

11/49 .يدومن فرطرب  نم  زا  هک  يراب  تبیصم  ياهربا  رایسب  هچ  و 

وا هب  هدنهانپ  هودنا  هدننک  فرطرب  ادخ ،

َِکب َذَال  ْنَّمَع  ُجِّرَُفت  َو 

12/51 .ینک یم  فرطرب  هدروآ ، هانپ  وت  هب  هک  یسک  زا  ار  هودنا  مغ و  و 

هودنا مغ و  هدننک  فرطرب  ادخ ،

ِّمَْغلا َفِشاَک  َو  ِّمَْهلا ، َجِراَف  اَی 

.مغ هدنرب  نیبزا  هودنا و  هدننک  فرطرب  يا 

1/54

هدنب هودنا  مغ و  نتخاس  فرطرب 

یِّمَغ ْفِشْکا  َو  یِّمَه ، ْجُْرفا  َو 

.ادزب ار  ممغ  نک و  فرطرب  ارم  هودنا  و 

1/54

فرب

فرب هارمه  ناگتشرف  رب  دورد 

ِدَرَْبلا ِْجلَّثلا َو  یِعِّیَشُم  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

فرب و ناگدــــننک  یهارمه  ناگتــــشرف و  ياـــه  هورگ  رب  تناگتــــشرف و  زا  ناـــّیناحور  رب  ناـــشیا و  رب  تـــسرف  دورد  سپ  ...
15و11و10/3 .گرگت
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قرب

اهربا شورخ  اه و  قرب  ياه  هلعش  ششخرد 

ِِهب ْتَحَبَـس  اَذِإ  َو  ِدوُعُّرلا ، ُلَجَز  ُعَمُْـسی  ِهِرْجَز  ِتْوَِصب  يِذَّلا  ...ِهَِکئاَـلَْملا  ِلـِئاَبَق  ...َکـِتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَـحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَـصَف  ...
ِقوُُرْبلا ُقِعاَوَص  ْتَعَمْتلا  ِباَحَّسلا  ُهَفیِفَح 

اهدـعر گناب  شندـنار ، يادـص  اب  هکنآ  ناگتـشرف ، ياـه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
14و11و10/3 .دشخرد یم  قرب  ياه  هلعش  دیآرد ، تکرح  هب  ربا  وا ، شورخ  اب  هک  هاگنآ  دوش و  یم  هدینش 

ربا قرب  ندوبن  هدنبیرف 

ُُهقَْرب ٍبَّلُخ  َال  َو  ُُهقْدَو ، ٍِّثُلم  َْریَغ  ...اًمِکاَرَتُم  ًاباَحَس  ِتاَْوقَْألا ، ِیف  ِِهب  ُعِّسَُوت  ...ِباَحَّسلا َو  َنِم  ِقِدْغُْملا  َِکْثیَِغب  َکَتَمْحَر  اَْنیَلَع  ْرُْشنا  َو 

هن یناراب و  هتسویپ  يربا  هن  هدرـشف ، مهرد  يربا  .یهد  یخارف  اه  يزور  نآ  اب  .نارتسگب و  ام  رب  ربا ، زا  ناوارف  ِناراب  اب  ار  تتمحر  و 
هدنهج و يربا 
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3و1/19 .ناراب یب 

دنوادخ ياه  هناشن  زا  يا  هناشن  قرب ،

َِکتاَیآ ْنِم  ِناَتَیآ  ِْنیَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا 

1/36 .دنتسه وت  ياه  هناشن  زا  هناشن  ود  شخرذآ ،) ربا و   ) ود نیا  انامه  ادنوادخ 

ادخ نامرف  رد  ناباتش  رازگ و  تمدخ  قرب ،

...َکَتَعاَط ِناَرِدَْتبَی  َِکناَوْعَأ ، ْنِم  ِناَنْوَع  ...ِْنیَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا 

1/36 .دنباتش یم  تتعاط  هب  هک  دنتسه ، وت  نارازگ  تمدخ  زا  رازگ  تمدخ  ود  شخرذآ ،) ربا و   ) ود نیا  انامه  ادنوادخ 

تکرب

تکرب دیلک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ِهَکَرَْبلا ِحاَتْفِم  ...ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

3/2 .تسرف دورد  تکرب -  دیلک  دّمحم -  رب  ادنوادخ 

نیمز اه و  نامسآ  تاکرب 

ِضْرَْألا ِتاَواَمَّسلا َو  ِتاَکََرب  ْنِم  اَْنقُزْرا  ...َّمُهَّللا 

7/19 .امرف اطع  يزور  نیمز  اه و  نامسآ  تاکرب  زا  ار  ام  ادنوادخ 

ییاراد رد  تکرب 

ِهِیف ِهَکَرَْبلِاب  ِیتَکَلَم  ْرِّفَو  َو 

23/20 .زاس نوزفا  تکرب ، اب  ار  ما  ییاراد  و 

شتمعن قزر و  هب  ادخ ، نداد  تکرب 

َّیَلَع ِِهب  َتْمَْعنَأ  امِیف  ِینَْتلَّوَخ َو  امِیف  ِینَْتقَزَر َو  امِیف  ِیل  ْكِرَاب  َو 

.هد تکرب  يا ، هداد  تمعن  نم  هب  و  يا ، هتشاد  ینازرا  نم  هب  و  يدومن ، ما  يزور  هچنآ  رد  میارب  و 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 403 

http://www.ghaemiyeh.com


5/22

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ادخ ، تاکرب 

ِِهلآ یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَکََرب  َُکتَمْحَر َو  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  َِکلوُسَر ، ِْربَق  ِهَراَیِز  َو  ِهَرْمُْعلا ، ِّجَْحلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َّمُهَّللا َو 

رب وا و  رب  تتاـکرب  تتمحر و  وا و  رب  تیاـهدورد  هـک  تربماـیپ -  ربـق  تراـیز  هرمع و  ّجـح و  هـب  راذـگ  تـّنم  نـم  رب  ادـنوادخ و 
 - . داب شنادناخ 

4/23

ُُهتاَکََرب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َنیِرِهاَّطلا َو  َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  ُماَلَّسلا  َو 

.داب دنناکاپ ، ناگزیکاپ و  هک  وا  نادناخ  رب  وا و  رب  دنوادخ ، هدنیازف  تاکرب  تمحر و  دورد و  و 

22/42

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ادخ ، تاکرب  نیرتهب 

ِِهْتَیب ِلْهَأ  َو  َِکلوُسَر ، َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
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َکِماَلَس َِکتاَکََرب َو  َِکتَمْحَر َو  َِکتاَوَلَص َو  ِلَْضفَِأب  ْمُهْصُصْخا  َو  َنیِرِهاَّطلا ،

مالـس تاکرب و  اه و  تمحر  نیرترب  هب  ار  ناشیا  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  رب  تا و  هداتـسرف  دوخ و  هدنب  دّـمحم  رب  ادـنوادخ 
.هد صاصتخا  شیوخ ،

1/24

اهربا تکرب 

اَهَتَکََرب ِِبئاَحَّسلا َو  ِهِذَه  َعْفَن  اَْنیَلَع  ْلِْزنَأ  َو 

.روآ دورف  ام  رب  ار  اهربا  نیا  تکرب  دوس و  و 

2/36

ادخ ندوب  تکرب  ریخ و  رپ 

ِناَسْحِْإلِاب اَّلِإ  َفَصُوت  ْنَأ  َتْکَراَبَتَف 

16/37 .يوش فصو  ناسحا  هب  زج  هک  ینآ  زا  رت ) تکرب  ریخ و  رپ   ) رتالاو سپ 

...َْتَیلاَعَت َتْکراَبَت َو  یَِهلِإ  اَی 

8/49 ...نم يالاو  كرابم و  يادخ  يا 

َْتَیلاَعَت َتْکَراَبَتَف َو 

5/52 .يرترب كرابم و  وت  سپ 

ربق رد  دورف  ِندنادرگ  كرابم 

یَِلْبلا ِراَد  ِلُولُح  ِیف  اََنل  ْكِرَاب  َو 

14/42 .نادرگ كرابم  ام  يارب  ار  ربق )  ) ندیسوپ هناخ  رد  ندمآ  دورف  و 

نیب رد  هدنب ، ندنام  لوط  ِندنادرگ  كرابم 

كاخ تاقبط 
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يَرَّثلا ِقاَبْطَأ  َْنَیب  ِهَماَقُْملا  ِلوُط  ...ِیف  اََنل  ْكِرَاب  َو 

14/42 .نادرگ كرابم  ام  يارب  ار  كاخ  ياه  هقبط  نایم  رد  ینالوط  ندنام  و 

تکرب هام  ون ، هام 

...ٍهَکََرب َلاَلِه  َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

4/43 .دهد رارق  یتکرب  اب  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

ُهَعَم َدَکَن  َال  ٍنُْمی  ...َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

5و4/43 .دهد رارق  نآ ، اب  يراتفرگ  یب  یتکرب  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

رجف عولط  ات  ردق ، بش  تکرب  همادا 

...ِرْجَْفلا ِعُولُط  َیلِإ  ِهَکَرَْبلا  ُِمئاَد  ٌماَلَس ، ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئاَلَْملا َو  ُلَّزَنَت 

ات هک  تسا  یتکرب  هارمه ) هب   ) مالـس ِبش  نآ  .دـنیآ  یم  دورف  يراـک  ره  يارب  ناـشراگدرورپ ، ناـمرف  هب  حور  ناگتـشرف و  نآ  رد 
5/44 .دراد ماود  مد  هدیپس  ندمآرب 

ادخ مان  ندوب  تکرباب 

...َکُمْسا َكَراَبَت  َْتلُقَف 

...يدومرف تسا ، كرابم  تمان  هک  وت  سپ 

10/45

...َْتَیلاَعَت َکُمْسا َو  َكَراَبَت  َْتلُقَف 
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12/45 ...يدومرف تسا ، هبترمدنلب  كرابم و  تمان  هک  وت  سپ 

ناضمر هام  ياه  یکین  تاکرب و 

ِتاَکَرَْبلِاب اَْنیَلَع  َتْدَفَو  اَمَک  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.يدش 36/45 دراو  ام  رب  اه  تکرب  اب  هک  روط  نامه  وت  رب  دورد 

ُهاَْنِبلُس َِکتاَکََرب  ْنِم  ٍضاَم  یَلَع  ...َْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا 

42/45 .میداد تسد  زا  هک  تا  هتشذگ  ياه  یکین  رب  وت و  رب  دورد 

رطف دیع  زور  تکرب 

اَنِرِْطف اَنِدیِع َو  ِمْوَی  ِیف  اََنل  ْكِرَاب  َو 

.نادرگ كرابم  ار  نامرطف  دیع و  زور  ام  يارب  و 

48/45

ناگدنب هب  ادخ ، تاولص  تکرب  ندیسر 

اَُهتَکََرب اَنُُغْلبَت  ًهاَلَص  ...ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو 

56/45 .دسر ام  هب  نآ  تکرب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  وا و  رب  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  يارب  یهلا ، تاکرب  نیرت  لماک 

َِکتاَکََرب َّمَتَأ  ِْهیَلَع  ْكِرَاب  َو 

.زاس ناور  وا  رب  ار  تیاه  تکرب  نیرت  لماک  و 

50/47

مالسلا مهیلع  همئا  ناتسود  رب  تکرب ، اب  ياهدورد 

ِتاَکَراَبُْملا ِتاَوَلَّصلا  ...ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

64/47 .تسرفب كرابم  ياهدورد  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 
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تاکرب هدنرب  نیبزا 

ِتاَکَرَْبلِاب ُبَهْذَی  ...اَّمَع  ِعاَْلقِْإلا  َقْوَط  ِیْنقِّوَط  َو 

106/47 .زادنا مندرگ  هب  درب ، یم  نیب  زا  ار  اه  تکرب  هچنآ  زا  نتشادرب  تسد  ِقوط  و 

تکرب اب  ياهزور  هعمج ، زور  نابرق و  دیع 

ٌنوُْمیَم ٌكَراَبُم  ٌمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 

.هتسجخ كرابم و  تسیزور  نیا  ادنوادخ 

1/48

نانمؤم نیب  تکرب ، میسقت 

ُْهنِم ِیبیِصَن  یِّظَح َو  َرِّفَُوت  ْنَأ  ...ٍهَکََرب  ْوَأ  ٍهَِیفاَع  ْوَأ  ٍْریَخ  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَسَق  اَمْهَم  ...اَنَّبَر  َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

یم تمـسق  تکرب  ای  تیفاع  ای  یکین  تنامیا ، اب  ناگدـنب  نایم  هاگره  هک  میامن  یم  تساوخرد  وت  زا  ام ، راـگدرورپ  يا  ادـنوادخ ،
2/48 .نادرگ دایز  نآ  زا  ارم  بیصن  هرهب و  ییامن ،

کین كرابم و  يریدقت 

َِکلَذ ِیف  ِیل  ْكِرَاب  َو  ُْهنِم ، یِضْقَت  امِیف  ِیل  ْرِخ  َو 

28/48 .نک كرابم  نم  يارب  ار  نآ  هد و  ریخ  ینک ، یم  مکح  میارب  نآ  زا  هچنآ  رد  نم  هب  و 
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يرانکرب

ناطیش ناتسود  رامش  زا  يرانکرب 

ِِهئاَِیلْوَأ ِداَدِع  ْنَع  اَْنلِزْعا  َو 

.امرف رانکرب  شناتسود  رامش  زا  ار  ام  و 

14/17

ناملسم يوجگنج  زا  ییامندوخ ، يرانکرب 

َءاَیِّرلا ُْهنَع  ْلِزْعَا  َو 

14/27 .نک رود  وا  زا  ار  ییامندوخ  و 

هدنب زا  تردق  يرانکرب 

ًالِزَتْعُم یِّنَع  ُلْوَْحلا  َناََکل  ِیتَُّوق  َیلِإ  ِینُّرَطْضَت  ْوَأ  ِیلْوَح ، َیلِإ  ِتَالاَْحلا  َْکِلت  ِیف  ِّبَر  اَی  ِیْنلِکَت  َْول  َو 

؛ مرب هانپ  دوخ  يورین  هب  یتخاس ، یم  ریزگاـن  ارم  اـی  يدراذـگ  یماو  مدوخ  ییاـناوت  هب  لاوحا  نآ  رد  ارم  رگا  نم ، راـگدرورپ  يا  و 
25/32 .تفرگ یم  هرانک  نم  زا  ناوت  انامه 

رایتخا ندیزگرب 

تشگزاب نتشگرب 

يزیت یگدنرب 

تّجح ناهرب 

ندیرب

ادخ زا  یندشن ، عطق  یساپس 

ِهِدَمَِأل َعاَطِْقنا  َال  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

28و27/1 .دشاب یم  عوطقمان  شتّدم  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 
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ادخ زا  نادنمزاین ، ياه  تساوخرد  ندشن  عطق 

َنیِجاَتْحْملا ُِجئاَوَح  ُْهنَع  ُعِطَْقنَت  َال  ْنَم  اَی  َو 

9/13 .ددرگ یمن  عطق  وا  زا  نادنمزاین  ياه  تساوخرد  هکنآ  يا  و 

ادخ زا  هدنب ، دیما  ندرکن  عطق 

َْکنَع ِیئاَجَر  ْعَطْقَت  َال  َو 

22/13 .نکن مدیماان  دوخ  زا  و 

ادص ندش  عطق  ات  دنلب ، زاوآ  اب  ندیلان 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...ِیتْوَص  َعِطَْقنَی  یَّتَح  ُْتبَحَْتنا  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

میاـه يدـب  زا  يا  يدـب  ندرب  نیب  زا  راوازـس  همه ، نآ  اـب  مـه  زاـب  دوـش ، عـطق  میادـص  اـت  مـنک  نویـش  ناـنچ  رگا  نـم  يادـخ  يا 
30/16 .متسین

یندشن عطق  يراتفرگ  الب و 

...َتْرَّخَأ اَم  ِیل  ْمِّدَقَف  ...ُعِطَْقنَی  َال  ٍءاََلب  ْيَدَی  َْنَیب  ِهَِیفاَْعلا  ِهِذَه  ْنِم  ِهِیف  ُِّتب  ْوَأ  ِهِیف ، ُْتِللَظ  اَم  ْنُکَی  ْنِإ  َو 

زا شیپ  ما ، هدناسر  رس  هب  نآ  رد  ار  بش  ای  ما  هدرب  رس  هب  نآ  رد  ار  زور  هک  یتسردنت  نیا  رگا  و 
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2/18 .زادنا شیپ  يا ، هتخادنا  ریخأت  هب  میارب  هچنآ  سپ  دشاب ، ددرگ  یمن  عطق  هک  يا  يراتفرگ 

وا زا  هدیرب  درف  هب  هدنب ، نتسویپ 

ِهَلِّصلِاب ِینَعَطَق  ْنَم  َِیفاَکُأ  ...ْنَِأل  ِینْدِّدَس  َو 

9/20 .مهد تافاکم  نتسویپ  هب  هدش  ادج  نم  زا  هک  ار  یسک  ات  هد  قیفوت  ارم  و 

هدنب زا  یهلا ، لاّصتا  هتشر  ندش  هدیرب 

َكَْریَغ ِیلَمَأ  ْنِم  ٍءْیَش  َیلِإ  َلِیبَّسلا  ِدِجَأ  َْمل  َکَبَبَس  یِّنَع  َْتعَطَق  ...ْنِإ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

5/21 .مباین وت  ریغ  میوزرآ ، زا  کی  چیه  يوس  هب  یهار  يربب ، نم  زا  ار  دوخ  تمحر )  ) هتشر رگا  ادنوادخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  یندشن ، عطق  يدورد 

اَهُدَدَع ُعِطَْقنَی  َال...ًهاَلَص  ...ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

18/27 .ددرگن عطق  شا  هرامش  هک  يدورد  تسرف ، دورد  دّمحم  رب  ادنوادخ 

ادخ هب  نتسویپ  يرگید و  زا  ندیرب 

َْکَیلِإ یِعاَطِْقنِاب  ُتْصَلْخَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

1/28 .ما هتسویپ  وت  هب  هدیرب و  لد  نارگید  زا  هناصلاخ  نم  انامه  ادنوادخ 

هدش تنامض  قزر  هب  هدنب ، مامتها  عطق 

اًعِطاَق ...َِکیْحَو  ِیف  َِکتَدِع  ْنِم  ِِهب  َتْحَّرَص  اَم  ْلَعْجا  َو 

ِِهب َْتلَّفَکَت  يِذَّلا  ِقْزِّرلِاب  اَنِماَم  _ ِتْهِال

رارق يا  هدرک  تلافک  دوخ  هک  يا  يزور  هب  ام  ماـمتها  عطق  بجوم  يا ، هدومن  ناـیب  دوخ  یحو  رد  هک  ار  يراکـشآ  ياـه  هدـعو  و 
.هد

3/29

اهوزرآ ياه  هتشر  ندش  هدیرب 
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َكِْوفَع ْنِم  ِِهب  ٌمِصَتْعُم  اَنَأ  اَم  اَّلِإ  ِلاَمْآلا  ُمَصِع  یِّنَع  ْتَعَّطَقَت  َو 

9/32 .ما هدز  گنچ  نآ  هب  هک  تشیاشخب  زج  هدیرب ، نم  زا  وزرآ  ياه  هتشر  و 

ناگدنب زا  یهلا ، ناسحا  عطق  مدع 

َكِِّرب َهَّداَم  اَِنتَّفاَک  ْنَع  ْعَطْقَت  َال  َو 

.زاسن عطق  ام  عمج  زا  ار  تناسحا  لصا  و 

4/36

هدنب راتفگ  ندش  هدیرب 

ِیَتلاَقَم ْتَعَطَْقنا  َو 

1/53 .هدیدرگ عطق  مراتفگ  و 

ایند زا  هدنب ، رثا  ناشن و  ندش  هدیرب 

يَِرثَأ اَْینُّدلا  َنِم  َعَطَْقنا  اَذِإ  ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو 

5/53 .نک محر  نم  هب  دوش ، عطق  ایند  زا  مرثا  هک  یماگنه  نم ! يالوم 

: ِندش هدیرب  عطق و  تساوخرد 
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ناگدنب زا  ناطیش ، ياپ  هناشن  .أ 

ُهَْرثِإ اَّنَع  ْعَْطقا  َو 

4/17 .نک عطق  ام  زا  ار  شرثا  و 

ناگدنب زا  ناطیش ، دیما  .ب 

اَّنِم ُهَءاَجَر  ْعَْطقا  ...َّمُهَّللا 

.نک عطق  ام  زا  ار  شدیما  ادنوادخ 

9/17

مالسا نارادزرم  نانمشد  هب  کمک  .ج 

َدَدَْملا ُمُْهنَع  ْعَْطقا  َو 

.نک عطق  ناشیا  زا  ار  یناسر  کمک  و 

5/27

نانمشد نایاپراهچ  لسن  .د 

ْمِهِماَْعنَأ ْمِهِّباَوَد َو  َلْسَن  ْعَْطقا  َو 

6/27 .نک عطق  ار  ناشنارتش  دنفسوگ و  واگ و  نایاپراهچ و  لسن  و 

نانمشد هشیر  ه ._

ْمُهَِرباَد ِِهب  ُعَطْقَت  ٍرَْدب ، َمْوَی  َِکْلعِفَک  َکِسَْأب  ْنِم  ٍسْأَِبب  َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  اًْدنُج  ْمِْهیَلَع  ْثَْعبا  َو 

نک هشیر  ار  ناشیا  ببس ، نیدب  ات  .ردب  زور  رد  تراک  دننام  .تسرفب  تیاه  باذع  زا  یباذع  اب  ار  تناگتشرف  زا  یهاپـس  نانآ  رب  و 
.يزاس

11/27

ایند هب  هدنب  يدنمزاین  .و 
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ِیتَجاَح اَْینُّدلا  َنِم  ْعَْطقا  َو 

4/54 .نک عطق  ایند  زا  ار  مزاین  و 

ناگرزب

ناگرزب دزن  هدنب ، لاح  نتخاسن  شاف 

يِرَبَخ ِإَلَْملا  ِنُویُع  یَلَع  ِْنْلُعت  َال  َو 

2/41 .نکن ینلع  ناگرزب ، مشچ  شیپ  رد  ارم  یگنوگچ ) و   ) لاح و 

یگرزب تشادگرزب 

یگرزب يراوگرزب 

یگرزب

ناراکهنگ اب  شا  یهارمه  ادخ و  يراوگرزب 

اًمُّرَکَت ِِهتَمْحَِرب  اَناَّنََأت  َْلب  ِِهتَمِْقِنب ، اَْنلِجاَُعی  َْمل  َو  ...

21/1 .داد تلهم  ام  هب  تمارک ، يور  زا  شتمحر  هب  هکلب  .دومنن  هلجع  ام  بوکرس  رد  و  ...

ناگدنب رب  یهلا ، لضف  ناسحا و  یگرزب 

اَْنیَلَع ُُهلْضَف  َمُسَج  َو  اَْنَیلِإ ، ُُهناَسْحِإ  َّلَج  َو 

.تسا مامت  ام  رب  شلضف  گرزب و  ام  رب  شناسحا  و 

22/1
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ادخ تشادگرزب  میظعت و  و  ناگتشرف ،

...ِتاَلَفَْغلا ُوْهَس  َکِمیِظْعَت  ْنَع  ْمُهُعَطْقَی  َال  ...َنیِذَّلا  َو 

7/3 ...دزاس یمن  ادج  وت  میظعت  زا  ار  اهنآ  اه ، تلفغ  ِیشومارف  هک  اهنامه  و 

ادخ تمظع  هاگشیپ  رد  ناگتشرف ، ینتورف 

َِکئاَیِْربِک ِلاَلَج  َِکتَمَظَع َو  َنوُد  َنوُعِضاَوَتُْملا 

8/3 .دننتورف ْوت  دنلب  گرزب و  تمظع ، اب  هاگشیپ  رد  نانآ ) )

ادخ تمظع  ياه  یتفگش 

ِِهتَمَظَع ُِبئاَجَع  یِضَْقنَت  َال  ْنَم  اَی 

.درادن ینایاپ  وا  یگرزب  ياه  یتفگش  هک  یسک  يا 

1/5

ادخ تمظع  رد  متس  زا  ناگدنب ، نتشادزاب 

َِکتَمَظَع ِیف  ِداَْحلِْإلا  ِنَع  اَْنبُجْحا  َو 

.رادزاب دوخ  تمظع  رد  يور  جک  زا  ار  ام  و 

1/5

ادخ یگرزب  تمظع و  دای  اه و  لد  یتمالس 

َِکتَمَظَع ِرْکِذ  ِیف  اَِنبُوُلق  َهَماَلَس  ْلَعْجا  َو 

14/5 .هد رارق  دوخ  یگرزب  دای  رد  ار  ام  ياه  لد  یتمالس  و 

گرزب تمعن  هدنشخب  ادخ ،

ِمیِسَْجلِاب ُناَّنَْملا  َْتنَأ  َکَّنِإ 

.یتسه 24/6 گرزب  ِتمعن  هدنشخب  رایسب  وت  هک  یتسرد  هب 
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گرزب هانگ  هدنزرمآ  ادخ ،

ِمیِظَْعِلل ُِرفاَْغلا  ...َْتنَأ  َکَّنِإ 

.یتسه 24/6 گرزب  هانگ )  ) يارب هدنزرمآ  وت  هک  یتسرد  هب 

یهلا گرزب  شرع 

ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  اَذ  اَی 

10/7 .گرزب تخت  شرع و  بحاص  يا 

یگدنب تعاط و  نتشاد  گرزب 

ِهَعاَّطلا ِراَبِْکتْسا  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

2و1/8 .یگدنب تعاط و  ندرمش  گرزب  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

اهراک نیرتراوازس  دنوادخ و  يراوگرزب 

َکَمَحْرَتْسا ِنَم  ُهَمْحَر  َِکتَمَظَع  ِیف  َِکب  ِرُومُْألا  َیلْوَأ  َو 

5/10 .هتساوخ تمحر  وت  زا  هکنآ  رب  تسا  ششخب  تا ، يراوگرزب  هب  اهراک  نیرتراوازس  و 

ناگدننکدای يارب  ادخ ، دای  یگرزب 

َنیِرِکاَّذِلل ٌفَرَش  ُهُرْکِذ  ْنَم  اَی 

.تسا یگرزب  ناگدننکدای  يارب  وا  دای  هک  يا 

1/11
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يراوگرزب تمظع و  بحاص  ادخ ،

ِماَرْکِْإلا ِلاَلَْجلا َو  وُذ  ...َکَّنِإ 

.مارتحا يراوگرزب و  ياراد  ییوت  انامه 

7/15

ِماَرْکِْإلا ِلاَلَْجلا َو  اَذ  ...ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

2/47 .مرک يراوگرزب و  ياراد  تسوت ، يارب  ساپس  ادنوادخ 

ِدْمَْحلا ِءاَیِْربِْکلا َو  َو  ِدْج ، _ َْملا ِءاَهَْبلا َو  وُذ  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

.یشیاتس يراوگرزب و  يدنمجرا و  ییابیز و  ياراد  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

11/47

ِدْمَْحلا ِءاَیِْربِْکلا َو  ِدْج َو  _ َْملا ِءاَهَْبلا َو  وُذ  َکَعَفْرَأ  اَم  ٍعِیفَر  ...ْنِم  َکَناَْحبُس 

24/47 .شیاتس يراوگرزب و  يدنمجرا و  ییابیز و  ياراد  ییوت  يا ! هبترمدنلب  رایسب  هک  هبترمدنلب  يا  یهّزنم ! كاپ و 

ِماَرْکِْإلا ِلاَلَْجلا َو  وُذ  ...َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال 

2/48 .مارتحا يراوگرزب و  ياراد  تسین ، وت  زج  يدوبعم 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِماَرْکِْإلا ، ِلاَلَْجلا َو  اَذ  اَی 

28/48 .تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  مرک ، يراوگرزب و  ياراد  يا 

ِماَرْکِْإلا ِلاَلَْجلا َو  اَذ  اَی  یِّنَع  ْزَواََجت 

7/50 .مرک یگرزب و  ياراد  يا  رذگرد ، نم  زا 

ِِهب َلِمَع  ْنَم  ِِهب  ُّبُِحت  اًلَمَع  َُکلَأْسَأ  ِماَرْکِْإلا  ِلاَلَْجلا َو  اَذ  اَی 

تـسود دـهد ، ماـجنا  ار  نآ  هک  ار  یـسک  ره  نآ  ببـس  هب  هک  منک  یم  تساوـخرد  ار  یلمع  وـت  زا  تمارک ! تمظع و  بحاـص  يا 
3/54 .يراد
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ادخ یگرزب  هوکش و  زا  هدنب ، مادنا  شزرل 

َِکتَْبیَه ْنِم  یِحِراَوَج  َضاَِقْتنا  ...یَِهلِإ  اَی  يََرت  ْدَق 

19/16 .ینیب یم  دوخ  تبیه  زا  ار  ممادنا  یناوتان  نم ، يادخ  يا 

َِکتَْبیَه ْنِم  ِیناَکْرَأ  َباَرِطْضا  ...ْمَحْراَف  َّمُهَّللا 

23/31 .امرف محر  تهوکش ، زا  ممادنا  شزرل  هب  سپ  ادنوادخ ،

یهلا تمظع  رکذ  هب  یناطیش ، تائاقلا  نتخاس  لّدبم 

َِکتَمَظَِعل اًرْکِذ  ...یِعوُر  ِیف  ُناَْطیَّشلا  یِْقُلی  اَم  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

13/20 .هد رارق  ار  تا  یگرزب  دای  دنکفا ، یم  نم  لد  رد  ناطیش  هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

ادخ نتسناد  گرزب  هب  تشز ، نخس  لیدبت 

َكِدیِجْمَت ِیف  ًاباَهَذ  ...ٍشُْحف  ِهَظَْفل  ْنِم  ِیناَِسل  یَلَع  يَرْجَأ  اَم  ...ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

هب مادقا  تشز ، نخس  زا  هتخاس  يراج  منابز  رب  ناطیش )  ) وا هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 
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13/20 .هد رارق  ار  تنتسناد  گرزب 

یهلا تمظع  هب  هدنب ، نتشاد  اپ  هب 

ِینْشَْعناَف َِکتَمَظَِعب  َو 

4/22 .راد میاپ  هب  شیوخ  تمظع  هب  و 

دنوادخ ندوب  میظع  گرزب و 

ٌدیِجَم ٌدیِمَح  َکَّنِإ 

.يراوگرزب هدوتس  وت  هک  یتسرد  هب 

14/22 ، 11/48

ُمیِظَْعلا ُّبَّرلا  َکَّنَِأل  ...

13/39 .یتسه یگرزب  راگدرورپ  وت  اریز  ...

ِمیِظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َلْوَح َو  َال  َو 

25/46 .گرزب هبترمدنلب  دنوادخ  يرای  هب  رگم  تسین ، ییورین  تکرح و  چیه  و 

ُرِّبَکَتُْملا ُرِیبَْکلا  ُمِّظَعَتُْملا ، ُمیِظَْعلا  ...َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

.یگرزب تیاهن  رد  گرزب  تمظع ، تیاهن  رد  میظع  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

4/47

ُمیِظَع اَی  ُمیِظَع  اَی 

8/48 .گرزب يا  گرزب ، يا 

گرزب کچوک و  ره  ّرش  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ٍرِیبَک ٍریِغَص َو  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  یگرزب  کچوک و  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 
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تسپ راوگرزب و  ره  ّرش  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ٍعیِضَو ٍفیِرَش َو  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  يا  هیامورف  هبترمدنلب و  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

هدنب ِهاوخدب  یگرزب  نتسکش  مهرد 

ُهَتوُرَبَج َرِسْکَت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

8و7/23 .ینکشب ار  شا  یگرزب  ات  هد ، رارق  يّدس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرصنم  نم  زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دصق  سک  ره  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  هطساو  هب  ناناملسم ، تفارش  یگرزب و 

ِِهب اَنَْتفَّرَش  اَمَک  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

4/24 .يداد تفارش  وا  هلیسو  هب  ار  ام  هکنانچ  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

دنزرف رب  یهلا  تمعن  نیرت  گرزب  نیدلاو ،

ٍلْدَِعب اَمُهَّصاَقُأ  ْنَأ  ْنِم  َّيََدل  ًهَّنِم  ُمَظْعَأ  ...اَمُهَف 

10/24 .مریگ صاقت  نانآ  زا  لدع  اب  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  نم  دزن  ناشتمعن  سپ 
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مالسا نانمشد  یگرزب  تکوش و  ندرب 

ْمُهَتَکْوَش ِِهب  ُدُصَْحت  ...َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  اًْدنُج  ْمِْهیَلَع  ْثَْعبا  َو 

.يزادنارب ار  ناشتبالص  یتخس و  ببس ، نیدب  ات  .تسرفب  ار  تناگتشرف  زا  یهاپس  نانآ  رب  و 

11/27

دوخ گرزب  هانگ  ندید  گرزب 

اًلِیلَج ِِهتََفلاَُخم  َلِیلَج  اًرِیبَک َو  ِِهناَیْصِع  َرِیبَک  يَأَرَف 

7/31 .تسناد گرتس  ار  شگرتس  يراگزاسان  گرزب و  ار  شگرزب  هانگ  سپ 

( شتمحر هعس  هب  تبسن  ، ) دنوادخ وفع  ندرمشن  گرزب 

ُهَتْمِحَر ُْهنَع َو  َتْوَفَع  ْنِإ  َكَْوفَع  ُمِظْعَتْسَی  َال  َو 

10/31 .درامشن گرزب  ار  تتشذگ  يدروآ ، محر  وا  هب  یتشذگ و  وا  زا  رگا  و 

ادخ دزن  گرزب ، هانگ  شزرمآ  ندوبن  گرزب 

ِمیِظَْعلا ِْبنَّذلا  ُناَْرفُغ  ُهُمَظاَعَتَی  َال  يِذَّلا  ُمیِرَْکلا  ُّبَّرلا  َکَّنَِأل  ...

10/31 .تسین گرزب  وت  رظن  رد  گرزب  هانگ  شزرمآ  هک  یمیرک ، راگدرورپ  ییوت  اریز  ...

نآ رد  اه  هشیدنا  ینادرگرس  ادخ و  ییایربک 

ِماَهْوَْألا ُِفئاََطل  َِکئاَیِْربِک  ِیف  ْتَراَح  َو 

7/32 .هتشگ نادرگرس  تا  يراوگرزب  رد  قیقد  ياهرّوصت  و 

ندش راوگرزب  ادخ و  تعاط 

َُکتَعاَط ُْهتَفَّرَش  ْنَم  َفیِرَّشلا  َّنِإَف 

4/35 .ْدنادرگ شفیرش  وت  تعاطا  هک  تسا  یسک  دنمتفارش  هک  یتسرد  هب  سپ 

راکهنگ رادربنامرف و  اب  راتفر  رد  ادخ ، يراوگرزب 
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...َكاَصَع ْوَأ  َکَعاَطَأ  ْنَم  ِهَلَماَعُم  ِیف  َکَمَرَک  َنَْیبَأ  اَم  َکَناَْحبُسَف 

10/37 .تسا هدرک  ینامرفان  ای  هدرک  تعاطا  ار  وت  هک  یسک  اب  راتفر  رد  وت  مرک  تسا  راکشآ  هچ  وت ! یهّزنم  سپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  تفارش  یگرزب و 

ُهَلْمَح ْقُِطی  َْمل  ْنَم  َقْوَف  اَنَعَفْرَِتل  ِْهیَلَع  اَنَْتیَّوَق  َو 

5/42 .یشخب تعفر  تشادن ، ار  نآ  لّمحت  تقاط  هک  یسک  رب  ببس  نیدب  ات  يداد ، تّوق  نآ  تفایرد )  ) رب ار  ام  و 

نآرق يرترب  یگرزب و  تخانش 

ِِهب ِبیِطَْخلا  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  ُهَلْضَف ، ُهَفَرَش َو  َِکتَمْحَِرب  اَنَْتفَّرَع  ...اَمَکَف  َّمُهَّللا 

دوخ تمحر  هب  هک  نانچمه  سپ  ادنوادخ ،
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6/42 .تسرف دورد  دنار ، نخس  نآ  اب  هک  دّمحم  رب  سپ  یتخومآ ، ام  هب  ار  نآ  تلیضف  تفارش و 

تمایق رد  تلزنم  نیرت  گرزب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

اًرْدَق َكَْدنِع  ْمُهَّلَجَأ  ...اًِسلْجَم َو  َْکنِم  َنیِِّیبَّْنلا  َبَْرقَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِِهلآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  اَنَِّیبَن  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

دوـخ و سلجم  رد  ناربماـیپ  نیرت  کـیدزن  زیخاتـسر ، زور  داـب -  شنادـناخ  رب  وا و  رب  وـت  ياـهدورد  هک  ار -  اـم  ربماـیپ  ادـنوادخ 
18/42 .هد رارق  دوخ ، دزن  اهنآ  نیرتراوگرزب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ناهرب  ندنادرگ  گرزب 

ُهَناَهُْرب ْمِّظَع  ...ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

19/42 .شخب تمظع  ار  وا  ناهرب  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

ادخ لضف  یگرزب 

ٍمیِرَک ٍلْضَف  َو  ٍهَعِساَو ، ٍهَمْحَر  وُذ  َکَّنِإ 

21/42 .یتسه گرزب  لضف  هدرتسگ و  تمحر  ياراد  وت  هک  یتسرد  هب 

نآ رد  اه ، لالح  ندرک  مارح  ناضمر و  تشادگرزب 

اًماَظْعِإ ِهِْریَغ  ِیف  َّلَحَأ  اَم  ِهِیف  َمَّرَحَف 

4/44 .درک مارح  دوب ، لالح  نآ  ریغ  رد  هچنآ  شتشاد ، گرزب  رطاخ  هب  نآ  رد  سپ 

ناضمر هام  تمرح  تشادگرزب  تخانش 

ِِهتَمْرُح َلاَلْجِإ  ِِهلْضَف َو  َهَفِْرعَم  اَنْمِْهلَأ  َو 

6/44 .نک ماهلا  ام  هب  ار  شمارتحا  ِتشاد  گرزب  و  شتلیضف ، ِتخانش  و 

ادخ تشادگرزب  رد  یهاتوک 

َكِدیِجْمَت ِیف  َریِصْقَّْتلا  ...اَْنبِّنَج  َو 

.نادرگ رود  تنتشاد  گرزب  رد  یهاتوک  زا  ار  ام  و 
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13/44

ردق بش  ندنادرگ  گرزب 

ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  َیِه ) ِیتَّلا   ) ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  ْنِم  ِهِیف  َْتلَلْجَأ  َو 

20/45 .یتشاد گرزب  نآ  رد  تسا ، رتهب  هام  رازه  زا  هک  ار  ردق  بش  و 

ادخ هام  نیرت  گرزب  ناضمر ،

َرَبْکَْألا ِهَّللا  َرْهَش  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

23/45 .ادخ هام  نیرت  گرزب  يا  وت ، رب  دورد 

ناضمر تشادیمارگ  مارتحا و  ندوب  گرزب 

اًدوُجْوَم ُهُرْدَق  َّلَج  ٍنیِرَق  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

26/45 .دوب گرزب  شمارتحا  يدوب ، ات  هک  ینیشنمه  وت  رب  دورد 

نانمؤم ياه  لد  رد  ناضمر ، هام  یگرزب 
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َنِینِمْءوُْملا ِروُدُص  ِیف  َکَبَیْهَأ  ...َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

32/45 !. نانمؤم ياه  هنیس  رد  يدوب ، تبیه  اب  هچ  .وت  رب  دورد 

ناضمر هام  هلیسو  هب  مالسا ،) تّما  هب   ) نداد یگرزب 

ِِهب اَنَْتفَّرَش  يِذَّلا  ِرْهَّشلا  اَذَه  ُلْهَأ  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

43/45 .يداد تفارش  نآ  هلیسو  هب  ار  ام  هک  میتسه ، هام  نیا  لها  ام  انامه  ادنوادخ ،

دنوادخ گرزب  شاداپ  هدنب و  كدنا  لمع 

ِلِیلَْجلِاب يِزاَُجی  ِلِیلَْقلا َو  یَلَع  ُرُکْشَی  ْنَم  اَی  َو 

7/46 .دهد یم  گرزب  شاداپ  دراذگ و  یم  ساپس  ار  مک  لمع )  ) هک یسک  يا  و 

یگرزب نیرت  گرزب  ادخ و 

ٍلاَلَج ِّلُک  َقْوَف  ُدَْجمَْألا  ُلاَلَْجلا  ...َکَلَف 

12/46 .تسوت يارب  یگرزب  ره  قوف  رب  یگرزب  نیرت  گرزب  سپ 

ادخ ربارب  رد  یگرزب ، ره  ندوب  درخ 

ٌریِغَص َكَْدنِع  ٍلِیلَج  ُّلُک 

13/46 .تسا کچوک  وت  دزن  یگرزب  ره 

ادخ يراوگرزب  ربارب  رد  يراوگرزب ، ره  يراوخ 

ٌریِقَح َِکفَرَش  ِْبنَج  ِیف  ٍفیِرَش  ُّلُک  َو 

13/46 .تسا ریقح  تا  يراوگرزب  رانک  رد  يراوگرزب  ره  و 

ندش فیصوت  زا  رت  گرزب  ادخ ، لیلد 

اَهِّلُِکب َفَصُوت  ْنَأ  ْنِم  ُّلَجَأ  َُکتَّجُح 

23/46 .دوش فصو  نآ  همه  هب  هک  تسنآ  زا  رت  گرزب  وت  تّجح 
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نآ تقیقح  ادخ و  یگرزب 

ِهِْهنُِکب َّدَُحی  ْنَأ  ْنِم  ُعَفْرَأ  َكُدْجَم  َو 

23/46 .دیآرد يّدح  هب  نآ  تقیقح  هک  تسنآ  زا  رتالاب  وت  یگرزب  و 

ادخ تشادگرزب  زا  ندش  هدنامرد 

َكِدیِجْمَت ْنَع  ُكاَْسمِْإلا  َِینَهَّهَف  َو 

24/46 .هدرک هدنامرد  وت  نتشاد  گرزب  زا  ارم  نخس ،) زا   ) ْيراددوخ و 

یگرزب تمظع و  رد  ادخ ، يدننام  یب 

ُمِّظَعَتُْملا ُمیِظَْعلا  ...َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

4/47 .تمظع تیاهن  رد  میظع  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

دنوادخ هبترم  یگرزب 

َکَنْأَش َّلَجَأ  اَم  َکَناَْحبُس !

! وت نأش  تسا  گرزب  هچ  یهّزنم ! كاپ و 

22/47
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َکَنْأَش َمَظْعَأ  اَم  َکَناَْحبُس 

4/52! وت هبترم  تسگرزب  هچ  یهّزنم ! كاپ و 

دنوادخ تمظع  يارب  ینتورف 

َکِشْرَع َنوُد  اَم  َِکتَمَظَِعل  َعَشَخ  َو 

26/47 .دش عشاخ  وت  یگرزب  يارب  تسا ، وت  شرع  ریز  هچنآ  و 

ادخ گرزب  شرع  گنسمه  یساپس 

َدیِج _ َْملا َکَشْرَع  ُنِزاُوی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

41و36/47 .دشاب گنسمه  وت  گرزب  شرع  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

ادخ تاذ  یگرزب  هتسیاش  یساپس 

َکِهْجَو ِمَرَِکل  ُبِجَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

49و36/47 .دشاب وت  میرک  ِتاذ  راوازس  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

ادخ تمظع  هبلغ  اب  ربارب  یساپس 

َِکلاَلَج َّزِع  ُِلباَُقی  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

49و36/47 .دشاب ربارب  تا  یگرزب  هبلغ  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

هفرع زور  تشادگرزب 

ُهَتْمَّظَع ُهَْتمَّرَک َو  ُهَْتفَّرَش َو  ٌمْوَی  َهَفَرَع  ُمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 

66/47 .يا هداد  تمظع  تمارک و  تفارش و  ار  نآ  هک  تسا  يزور  هفرع ، زور  نیا  ادنوادخ ،

گرزب ناهانگ  هب  هدنب ، رارقا 

ُُهْتمَرَتْجا اَیاَطَْخلا  َنِم  ٍلِیلَج  َو  ُُهْتلَّمََحت ، ِبُونُّذلا  َنِم  ٍمیِظَِعب  اًفِرَتْعُم  ...َْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه 

هدـش نآ  بکترم  هک  ییاهاطخ  ِیگرتس  هب  ما و  هتفر  نآ  راب  ریز  هک  یناهانگ  یگرزب  هب  هدـننک  فارتعا  وت ، هاگـشیپ  رد  منم  کنیا 
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69/47 .ما

هدنب هب  شزرمآ ، ماعنا  ندوبن  گرزب 

َِکناَْرفُغ ْنِم  َکَلَّمَأ -  ْنَم  یَلَع  ِِهب  َّنُمَت  ْنَأ  َکُمَظاَعَتَی  َال  اَِمب  َّیَلَع -  ُْنْنما  َو 

.يراد یم  ینازرا  دنک  یم  وزرآ  ار  وت  شزرمآ  هک  یسک  هب  تسین و  نارگ  وت  رب  هچنآ  راد  ینازرا  نم  هب  و 

70/47

گرزب ناهانگ  هب  ندش  راتفرگ  زا  ییاهر  لماع 

ِِمئاَظَْعلا ِرْسَأ  ْنِم  ِینَّکُفَت  ...ًهَمْصِع  ِیل  ْبَه  َو 

111/47 .دزاس میاهر  گرزب  ناهانگ  دنب  زا  هک  شخب  یتمصع  نم  هب  و 

گرزب کچوک و  ناهانگ  هبوت و 

ًهَرِیبَک َال  ًهَریِغَص َو  ًابُونُذ  اَهَعَم  ِْقُبت  َال  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  َّیَلَع  ُْبت  َو 

.يراذگن یقاب  ار  گرزب  کچوک و  ناهانگ  نآ  اب  هک  یصلاخ  هبوت  هب  هد ، ما  هبوت  و 

126/47
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گرزب يایاطع  هب  هدنب ، ندناشوپ 

َِکئاَّبِحَِأل ِهَّدَعُْملا  ِتاَماَقَْملا  ِیف  َِکلَِحن  َِفئاَرَش  ِیْنلِّلَج 

128/47 .ناشوپب ارم  تیالاو  ياهاطع  هب  يا ، هدرک  هدامآ  تناتسود  يارب  هک  ییاه  ناکم  رد 

ندیجنسن گرزب  ناهانگ  اب  ار  هدنب 

ِِرئاَرَْجلا ِتامَیِظَِعب  ِینِْسیاَُقت  َال  َو 

129/47 .جنَسَم گرزب  ناهانگ  اب  ارم  و 

گرزب هانگ  رب  ندیزرو  رارصا 

ِهَرِفْغَْملا ِهَمْحَّرلِاب َو  ْمِْهیَلَع  َتْدُع  ْنَأ  ِمْرُْجلا  ِمیِظَع  یَلَع  ْمِِهفوُکُع  ُلوُط  َکْعَنْمَی  َْمل  َُّمث 

7/48 .تشادنزاب یشخبب ، شزرمآ  تمحر و  ناشیا  هب  هکنیا  زا  ار  وت  گرزب ، ياه  مرج  رب  نانآ  ِرایسب  رارصا  سپس 

یهلا تشذگ  یگرزب 

َنِیئِطاَْخلا ِنَع  ِِهب  َتْوَفَع  يِذَّلا  َكِْوفَع  َمیِظَع  وُجْرَأ  َُکْتیَتَأ 

7/48 .یتشذگ ناراکاطخ  ریصقت )  ) زا نآ  اب  هک  یشیاشخب  مراودیما ، تگرزب  شیاشخب  هب  هک  یلاح  رد  ما ، هدمآ  وت  هاگرد  هب 

ٌمیِظَع ُهُْوفَع  ...ْنَم  اَیَف 

8/48 .تسا گرزب  شتشذگ  هک  یسک  يا  سپ 

دنوادخ گرزب  يرترب 

اًرِیبَک اُولُع  َِکلَذ  ْنَع  یَِهلِإ  اَی  َْتَیلاَعَت  ْدَق  َو 

15/48 .يرتالاو رترب و  روما )  ) نیا زا  نم -  يادخ  يا  وت -  و 

دنوادخ تنطلس  یگرزب 

َنیِعیِطُْملا ُهَعاَط  ِهِیف  َدیَِزت  ْنَأ  ْنِم  ...ُمَظْعَأ  َّمُهَّللا  َُکناَْطلُس  ْنَِکل 

6/50 .دیازفیب نآ  رب  ناربنامرف  ِتعاط  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  وت  تنطلس  ادنوادخ ، یلو 
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یهلا گرزب  ناسحا  ِندوب  هدنب  دزن 

يِْدنِع ََکل  ٍهَمیِرَک  ٍهَعِینَص  ْنِم  ْمَک  َو 

3/51! تسا نم  دزن  وت  يارب  هک  گرزب ، ِیکین  رایسب  هچ  و 

ادخ گرزب  مسا  هب  دنگوس 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...ِمیِرَْکلا  َکِهْجَو  ِلاَلَِجب  ...ِمیِظَْعلا َو  َکِمْسِاب  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

10/52 .یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  تراوگرزب ، تاذ  یگرزب  هب  تگرزب و  مان  هب  نم ، يادخ 

شتجاح هب  تبسن  هدنب ، تبغر  ندنادرگ  گرزب 

ِیتَبْغَر اَهِیف  ْمِظْعَأَف  ِیتَجاَح  ِهِذَه  َّمُهَّللا 

تبغر سپ  .تسا  نیا  نم  هتساوخ  ادنوادخ 
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7/54 .نادرگ نوزفا  نآ  رد  ارم 

رتسب

هدنب يارب  یهلا ، تمارک  ياهرتسب  ندرتسگ 

َِکتَماَرَک َداَهِم  ِینْشِْرفَأ 

1/41 .رتسگب نم  يارب  ار  تتمارک  ياهرتسب 

نتسب

ناگدنب يوس  هب  هدنب ، يدنمزاین  ِرد  نتسب 

ِْهَیلِإ اَّلِإ  ِهَجاَْحلا  َبَاب  اَّنَع  َقَلْغَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

19/1 .تسب ام  رب  دوخ ، يوس  هب  زج  ار  يدنمزاین  ِرد  هک  ار  ییادخ  ساپس  و 

هتسب دنوادخ  هچنآ  يارب  هدنیاشگ ، ِدوبن 

َتْحَتَف اَِمل  َِقْلغُم  َال  َو  َْتقَلْغَأ ، اَِمل  َِحتاَف  َال  َو 

7/7 .تسین يا  هدنتسب  يدوشگ ، هچنآ  يارب  يا و  هدنیاشگ  یتسب ، هچنآ  يارب  و 

ددنبب ناطیش  هچنآ  هدنیاشگ  ادخ ،

ََقتَر اَم  ُْقْتفا  ...َّمُهَّللا 

12/17 .اشگب تسب ، ناطیش )  ) هچنآ ادنوادخ 

راتفگ زا  نانمشد ، نابز  نتسب 

ِقْطُّنلا ِنَع  ْمُهَتَنِْسلَأ  ْمِزْخا  َو 

5/27 .دنبب نتفگ  زا  ار  ناشیاه  نابز  و 

شرتسگ طسب 

یناوارف يرایسب 
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هدژم تراشب 

ناسنا رشب 

تسوپ هرشب 

هنیک ضغب 

اقب

هدنام یقاب  هتشذگ و  ناگدنب 

...َنِیقاَْبلا َنیِضاَْملا َو  ِهِداَبِع  ِعیِمَج  یَلَع  اَْنیَلَع َو  َُهل  ٍهَمِْعن  ِّلُک  َناَکَم  ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

27/1 .دراد ناگدنام -  یقاب  ناگتشذگ و  شناگدنب -  همه  رب  ام و  رب  وا  هک  یتمعن  ره  ياج  هب  ار ، وا  ساپس  سپ 

رتراگدنام نایز )  ) رد یهلا ، وفع 

ًءاََقب اَمِِهلَوْطَأ  ِیف  ََهبْوَّتلا  ِلَعْجا  َو  ًءاَنَف ، اَمِهِعَرْسَِأب  َصْقَّنلا  ِِعقْوَأَف  اَْینُد ، ْوَأ  ٍنیِد  ِیف  ِْنیَصْقَن  َْنَیب  اَنْفَقَو  یَتَم  َّمُهَّللا َو 

هکنآ رد  ار  تشگزاـب  تسا و  رذـگدوز  هک  نآ  رد  ار  ناـیز  سپ  اـیند ، اـی  نید  رد  میتـفرگ  رارق  ناـیز  ود  نـیب  هاـگره  ادـنوادخ و 
.هد رارق  تسا  ینالوط  شماود 

2/9
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یقاب ینایاپ 

ُءاَقَْبلا ُُهتَِبقاَع  اَم  ٍلِیلَق  ُْریَغ  َو 

3/18 .تسین مک  تساقب ، شماجرف  هچنآ  و 

هدنب هدهع  رب  یفیلکت ،)  ) ندنامن یقاب 

ِیتاَنَسَح ْنِم  ِِهب  ِینَّصاَُقت  ْنَأ  ُدیُِرت  ُْهنِم  ٌءْیَش  َّیَلَع  یَْقبَی  َال  یَّتَح  ...یِّنَع  ِهِّدَأَف  یِسْفَن ، ْنِم  اَنَأ  ُُهْتلَفْغَأ  َّیَلَع َو  ُهَْتیَصْحَأ  ْدَق  اَّمِم  ِّبَر ، اَی  َوُه ،

ار نآ  سپ  .مدـش  لفاغ  نآ  زا  هنارـسدوخ  نم  يا و  هدروآ  باسح  هب  نم  رب  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نم ، راگدرورپ  يا  فیلکت )  ) نآ
7/22 .یهاکب میاه  یکین  زا  نآ  ببس  هب  یهاوخب  هک  دَنامن  نم  رب  نآ  زا  يزیچ  ات  .نک  ادا  نم  بناج  زا 

هدنب ندوب  هدنز  یقاب و  و  هرمع ، ّجح و 

...ِینَْتیَْقبَأ اَم  اًَدبَأ  ...ِهَرْمُْعلا  ِّجَْحلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َّمُهَّللا َو 

4/23 .ما هدنز  هک  یماگنه  ات  هشیمه  هرمع ، ّجح و  هب  راذگ  ّتنم  نم  رب  ادنوادخ و 

نیدلاو ِنادنزرف  ندنام  یقاب 

يِْدلُو ِءاَقَِبب  َّیَلَع  َّنُم  َّمُهَّللا َو 

.راذگ ّتنم  منادنزرف  ياقب  هب  نم  رب  ادنوادخ و 

1/25

ناگیاسمه ِتمعن  ياقب 

اًحُْصن ْمُهَْدنِع  ِهَمْعِّنلا  َءاََقب  ُّبِحُأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .مرادب تسود  ناشدزن  ار  تمعن  ياقب  هناهاوخریخ  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

دنوادخ ياه  هنیجنگ  ياقب 

ِهَِیقاَْبلا َِکِنئاَزَخ  ِیف  ِیل  ُهْرَخْذاَف  ِهَِیناَْفلا  اَْینُّدلا  ِعاَتَم  ْنِم  یِّنَع  َْتیَوَز  اَم  َو 

5/30 .امرف هریخذ  دوخ  دیواج  ياه  هنیجنگ  رد  نم  يارب  ار  نآ  سپ  یتفرگ ، نم  زا  یناف ، ِيایند  يالاک  زا  هچنآ  و 
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هدنام یقاب  یگدنز ) زا   ) هچنآ رد  یتمالس  هبوت و 

َیَِقب امِیف  ِهَماَلَّسلا  َو  َفَلَس ، اَم  ِوْحَمِل  ًهَبِجُوم  ًَهبَْوت  ...ِهِذَه  ِیَتبَْوت  ْلَعْجاَف 

.هد رارق  تسا ، هدنام  هچنآ  رد  یتمالس  هتشذگ و  هچنآ  وحم  ببس  يا  هبوت  ار  ما  هبوت  نیا  سپ 

20/31

یهلا تّزع  ياقب 

ِروُهُّدلا ِّرَم  یَلَع  ِیقاَْبلا  ِّزِْعلا  ...اَذ  اَی  َّمُهَّللا 

3و1/32 .تسا راگدنام  اهراگزور ، ندش  يرپس  اب  هک  يزیزع  يا  ادنوادخ 

اقب یتسه و  يارس  ترخآ ،

...ِءاَقَْبلا ِراَد  ِتاَحیِضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف  ...َكِْوفَِعب  ِینَتْرَتَس  ْذِإ  َّمُهَّللا َو 
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21/32 .زاس نمیا  ارم  یقاب ، يارس  ياه  ییاوسر  زا  سپ  يدناشوپ ، تشیاشخب  هب  ارم  هک  نونکا  ادنوادخ و 

ادخ زا  يرازگ  ساپس  ياقب 

ِْهَیلِإ ُفِرَْصنَی  یًنْعَم  َو  ِِهب ، ُدَمُْحت  ٌْظَفل  ِدْمَْحِلل  َیَِقب  اَم  ...ُدْمَْحلا  َکَلَف 

، ددرگزاب نآ  هب  هک  يدوصقم  دنام و  یقاب  يوش  شیاتـس  نآ  اب  هک  يا  هملک  شیاتـس  يارب  هک  اجنآ  ات  تسوت ، يارب  شیاتـس  سپ 
.دشاب هتشاد  دوجو 

17/45

یهلا ياقب  هب  هدروخ  دنویپ  يدورد 

َِکئاَقَِبب اَُهلاَصِّتا  ُلِصَّتَی  ...ًهاَلَص  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

53/47 .دروخ دنویپ  وت  ياقب  هب  شلاّصتا  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 

ناهانگ نتشاذگن  یقاب  هبوت و 

ًهَرِیبَک َال  ًهَریِغَص َو  ًابُونُذ  اَهَعَم  ِْقُبت  َال  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  َّیَلَع  ُْبت  َو 

126/47 .يراذگن یقاب  ار  گرزب  کچوک و  ناهانگ  نآ  اب  هک  یصلاخ  هبوت  هب  هد ، ما  هبوت  و 

رمع هدنام  یقاب  رد  هرمع ، ّجح و  ماجنا ) )

َکِهْجَو َءاَِغْتبا  ِهَرْمُْعلا  ِّجَْحلا َو  ِیف  يِرْمُع  َِیقَاب  ْلَعْجا  َو 

133/47 .هد رارق  هرمع  ّجح و  رد  تدوخ ، ياضر  يارب  ار  ما  یگدنز  یقاب  و 

يراتفرگ الب 

دنلب

نیّیّلع یلعا  هب  هدنب ، ساپس  نتفر  الاب 

...َنیِّیِّلِع یَلْعَأ  َیلِإ  اَّنِم  ُعِفَتْرَی  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

13و10/1 .دور الاب  یتشهب ) (ي  اه هبترم  نیرتالاب  يوس  هب  ام  زا  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس 
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« هّللا هملک   » ندیدرگ دنلب 

َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  َو  َُکتَِملَک ، ْتَلَع  ...

22/2 .دندیدنسپ یمن  ناکرشم  هچ  رگا  دیدرگ ، دنلب  وت  نخس  ...

تشهب ماقم  نیرتالاب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

َِکتَّنَج ْنِم  اَْیلُْعلا  ِهَجَرَّدلا  َیلِإ  َکِیف  َحَدَک  اَِمب  ُهْعَفْراَف  َّمُهَّللا 

23/2 .رب الاب  تتشهب  زا  هجرد  نیرتالاب  هب  دیشک ، وت  نید )  ) هار رد  هک  یجنر  ببس  هب  ار  وا  ادنوادخ ،

ادخ دزن  رد  هبترمدنلب  لیئاکیم ،
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َِکتَعاَط ْنِم  ِعِیفَّرلا  ِناَکَْملا  َو  َكَْدنِع ، ِهاَْجلا  وُذ  ُلِیئاَکیِم 

3/3 .دراد دنلب  یهاگیاج  تتعاطا  زا  و  تسا ، الاو  ماقم  ياراد  وت  دزن  لیئاکیم 

دور الاب  اوه  رد  هچنآ  ِندوب  ادخ  کلم  رد 

ِءاَوَْهلا ِیف  اَلَع  اَم  ...اَهُضْرَأ َو  اَهُءواَمَس َو  ََکل : اَِهتَلْمُِجب  اَهُّلُک  ُءاَیْشَْألا  ِتَحَبْصَأ  اَنْحَبْصَأ َو 

9/6 .میتسه وت  ِنآ  زا  همه  هتفر و  الاب  اوه  رد  هچنآ  شنیمز و  نامسآ و  زا  زیچ  همه  دندرک  حبص  میدرک و  حبص 

ششخب رد  یتسد ، ره  زا  ادخ  تسد  ندوب  رتالاب 

ٍدَی ِّلُک  ْنِم  یَلْعَأ  اَیاَطَْعلِاب  َكَدَی  َّنَأ  ...ُتِْملَع  َو 

19/13 .تسا رتالاب  یتسد  ره  زا  وت  ياطع  ِتسد  هک  متسناد  و 

شرفیک زا  ادخ ، ششخب  ندوب  رتالاب 

ِِهباَقِع ْنِم  یَلْعَأ  ُهُْوفَع  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 

.تسا رترب  شرفیک  زا  وا  شیاشخب  هکنآ  ییوت  و 

7/16

هدنب هب  رتالاب ، یتسردنت  نداد 

ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  َهَِیفاَع  ...ًهَِیلاَع  ...ًهَِیفاَع  ِیِنفاَع 

ایند و تیفاع  یلاع ، یتیفاع  .هد  تیفاع  نم  هب 

2/23 .ترخآ

نیدلاو تاجرد  يدنلب  ببس 

اَمِِهتاَجَرَد ِیف  اُولُع  ...ُْهلَعْجاَف  ...يًذَأ  ْنِم  یِّنِم  اَمُهَّسَم  اَم  َّمُهَّللا َو 

.هد رارق  ناشیا  تاجرد  يدنلب  ببس  ار  نآ  سپ  هدیسر ، نانآ  هب  نم  زا  هک  يرازآ  ره  ادنوادخ و 

8/24
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دورد نیرتالاو 

ِتاَّیِحَّتلا َقْوَف  ًهَفِرْشُم  ِتاَوَلَّصلا ، یَلَع  ًهَِیلاَع  ًهاَلَص  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

ّتیحت همه  رب  فرـشم  اهدورد و  همه  يالاب  يدورد  تسرف ، دورد  دّمحم  نادناخ  تا و  هداتـسرف  دوخ و  هدـنب  دّـمحم  رب  ادـنوادخ 
18/27 .اه

ندش تسپ  نتساوخ و  يدنلب 

اوُعَضَّتاَف َعاَِفتْرِالا  اُولَواَح  َو  اوُرَقَْتفاَف ، َكاَوِس  ْنِم  َهَوْرَّثلا  اُوماَر  ...ٍساَنُأ  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ُْتیَأَر  ْدَق  ْمَکَف 

6/28 .دنتشگ تسپ  دنتساوخ و  يدنلب  دندش و  دنمزاین  دنتساوخ و  تورث  وت  ریغ  زا  هک  مدید  یمدرم  زا  رایسب  هچ  نم ، يادخ  يا 

دنوادخ یگبترمدنلب  ییالاو و 

ِهَْعفِّرلا ُِّولُْعلا َو  ُهَجَرَد  ...یَِهلِإ  اَی  ََکل 

.تسوت ِنآ  زا  يدنلب ، ییالاو و  هجرد  ادنوادخ 

10/28
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َْتَیلاَعَت َکُمْسا َو  َكَراَبَت  ...

12/45 .تسا هبترمدنلب  كرابم و  تمان  ...

ِمیِظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َلْوَح َو  َال  َو 

25/46 .گرزب هبترمدنلب  دنوادخ  يرای  هب  رگم  تسین ، ییورین  تکرح و  چیه  و 

...َْتَیلاَعَت َتْکراَبَت َو  یَِهلِإ  اَی 

8/49 ...نم يالاو  كرابم و  يادخ  يا 

ََکل َکیِرَش  َال  َكَدْحَو  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َْتَیلاَعَت  َتْکَراَبَتَف َو 

.دشاب یمن  یکیرش  وت  يارب  هک  یتسه  يا  هناگی  .تسین  يدوبعم  وت  زج  .يرترب  كرابم و  وت  سپ 

5/52

اتمه نتشاد  زا  رتالاو  ادخ 

ِداَدْضَْألا ِهاَبْشَْألا َو  ِنَع  َْتَیلاَعَتَف 

.يدوب رترب  اهاتمه  اهدننام و  نتشاد  زا  وت  سپ 

12/28

ادخ یهاشداپ  ندوب  هیاپدنلب 

ِهِدَمَأ ِغُوُلب  َنوُد  ُءاَیْشَْألا  ِتَطَقَس  اُولُع  َکُْکُلم  یَْلعَتْسا  َو 

.دوش طقاس  نآ ، نایاپ  هب  ندیسر  زا  شیپ  زیچ  همه  هک  تسا ، هبترمدنلب  نانچ  وت ، تنطلس  و 

5/32

نایوج بّرقت  يایاطع  نیرتالاب 

َنِیبِّرَقَتُْملا ِتاَلِص  یَلْعَأ  ...ْمِْهیَلَع  ِهَقَدَّصلا  َنِم  ِِهب  ُتْعَّرَبَت  َو  ْمُْهنَع ، ِْوفَْعلا  َنِم  ِِهب  ُتْحَمَس  اَم  ْلَعْجا  َو 

رارق نایوج  بّرقت  ياـه  شـشخب  نیرتـالاب  مداد ، ناـنآ  هب  یـضوع  چـیه  یب  هک  یـششخب  و  مدرک ، نم  هک  ار  ناـشیا  زا  تشذـگ  و 
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2/39 .هد

ادخ رکذ  ییالاب 

َنیِروُکْذَْملا ِنَع  َكُرْکِذ  َیلاَعَت 

14/39 .تسا رترب  ناگدشدای  زا  وت  دای 

هدنب ندومن  هبترمدنلب  ادخ و  يدونشوخ 

َِکناَوْضِِرب ِیتَجَرَد  ْفِّرَش 

.هد تفارش  تیدونشوخ ، هب  ارم  هجرد 

4/41

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هبترم  هجرد و  ندرب  الاب 

ُهَتَجَرَد ْعَفْرا  ...ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

19/42 .نادرگ عیفر  ار  شا  هجرد  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

هبترم نیرتالاب  ناراوازس 

َِکتَمْحَِرب یَلْعَْألا  َعِیفَّرلا  َّقَحَتْسا  ِنَم  ِمْظَن  ِیف  اَْنلَعْجا  َو 

.هد رارق  دنا ، هتشگ  هبترم  نیرتالاب  ّقحتسم  وت ، تمحر  هطساو  هب  هک  یناسک  فص  رد  ار  ام  و 

12/44

يدنلب نیرتدنلب 
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ٍلاَلَج ِّلُک  َقْوَف  ُدَْجمَْألا  ُلاَلَْجلا  َو  ٍلاَع ، ِّلُک  َقْوَف  یَلْعَْألا  ُُّولُْعلا  َکَلَف 

.تسوت يارب  یگرزب  ره  قوف  رب  یگرزب  نیرت  گرزب  و  يدنلب ، ره  قوف  رب  يدنلب  نیرتدنلب  سپ 

12/46

شتقیقح ندمآرد  ینایاپ )  ) يّدح هب  زا  دنوادخ ، یگرزب  ندوب  رتالاب 

ِهِْهنُِکب َّدَُحی  ْنَأ  ْنِم  ُعَفْرَأ  َكُدْجَم  َو 

23/46 .دیآرد يّدح  هب  نآ  تقیقح  هک  تسنآ  زا  رتالاب  وت  یگرزب  و 

يدنلب ياهتنم  رد  ادخ ، ندوب  هبترمدنلب 

ِلاَعَتُْملا ُِّیلَْعلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

5/47 .هبترم ِيدنلب  تیاهن  رد  هبترمدنلب  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

هبترمدنلب کیدزن و  دنوادخ ،

ِهُِّونُد ِیف  ِیلاَْعلا  َو  ِهُِّولُع ، ِیف  ِیناَّدلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

10/47 .يدنلب ْدوخ  یکیدزن  دوجو  اب  و  کیدزن ، ْدوخ  يدنلب  دوجو  اب  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

دنوادخ تلزنم  يدنلب  زا  تفگش 

َکَناَکَم ِنِکاَمَْألا  ِیف  یَنْسَأ  ...اَم  َکَناَْحبُس !

22/47! وت تلزنم )  ) ناکم اه ، ناکم  رد  تسا  دنلب  هچ  یهّزنم ! كاپ و 

َکَعَفْرَأ اَم  ٍعِیفَر  ...ْنِم  َکَناَْحبُس 

24/47! يا هبترمدنلب  رایسب  هک  هبترمدنلب  يا  یهّزنم ! كاپ و 

دنوادخ هیاپدنلب  یسرک 

َعِیفَّرلا َکَّیِسْرُک  ُلِداَُعی  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

41و36/47 .دیامن يربارب  تا  هیاپدنلب  یسرک  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 
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یهاوخ يدنلب  ادخ و  زا  تساوخرد 

َنیِعیِطُْملا ِهَّلاَِدب  اًِیلاَعَتُم  َال  ...ِِسئاَْبلا  ِلِیلَّذلا  ِریِقَْحلا  ََهلَأْسَم  َُکْتلَأَس 

74/47 .ناربنامرف ِدامتعا  یخاتسگ و  هب  ْیهاوخ  يدنلب  يور  زا  هن  .لاحدب  راوخ ، درُخ ، ِتساوخرد  میامن ، یم  تساوخرد  وت  زا 

يزاورپدنلب ادخ و  زا  تساوخرد 

َنیِرِّبَکَتُْملا ِرُّبَکَِتب  اًلیِطَتْسُم  َال  ...ِِسئاَْبلا  ِلِیلَّذلا  ِریِقَْحلا  ََهلَأْسَم  َُکْتلَأَس 

74/47 .ناّربکتم ّربکت  هب  يزاورپ ) دنلب  و   ) ْنتسج يرترب  يور  زا  هن  لاحدب ، راوخ ، درُخ ، ِتساوخرد  میامن ، یم  تساوخرد  وت  زا 

ناگدنب نایم  رد  نتشگ ، هبترمدنلب 
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َكِداَبِع َْنَیب  ِینْعَفْرا  َو 

.امرف دنلبرس  تناگدنب  نایم  رد  ارم  و 

118/47

ادخ هاگرد  رد  دنلب ، يا  هجرد  نتشاد 

ُْهنِم ِیبیِصَن  یِّظَح َو  َرِّفَُوت  ْنَأ  ...ًهَجَرَد  َكَْدنِع  ْمَُهل  ُعَفَْرت  ْوَأ  ...ٍْریَخ  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَسَق  اَمْهَم  ...اَنَّبَر  َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

يا هجرد  ای  ییامن ، یم  تمـسق  یکین  تنامیا ، اب  ناگدـنب  نایم  هاگره  هک  میامن  یم  تساوخرد  وت  زا  ام ، راگدرورپ  يا  ادـنوادخ ،
2/48 .نادرگ دایز  نآ  زا  ارم  بیصن  هرهب و  يرب ، یم  الاب  دوخ  دزن  ناشیا  زا  هک  ار 

دنوادخ یگبترمدنلب  يرترب و 

اًرِیبَک اُولُع  َِکلَذ  ْنَع  یَِهلِإ  اَی  َْتَیلاَعَت  ْدَق  َو 

15/48 .يرتالاو رترب و  روما )  ) نیا زا  نم -  يادخ  يا  وت -  و 

ندشن تسپ  و  ادخ ، طّسوت  ندیدرگ  هبترم  دنلب 

ِینُعَضَی يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْعَفَر  ْنِإ  یَِهلِإ 

15/48 .؟ دیامن تسپ  ارم  هکنآ  تسیک  سپ  ینادرگ ، هبترمدنلب  ارم  وت  رگا  نم ، يادخ 

ادخ بناج  زا  شندش  تسپ  تروص  رد  هدنب ، ندشن  هبترم  دنلب 

ِینُعَفْرَی يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْعَضَو  ْنِإ 

15/48 .؟ دنادرگ ما  هبترمدنلب  هکنآ  تسیک  سپ  ینک ، تسپ  ارم  رگا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هیاپدنلب  تلزنم 

ِهَعِیفَّرلا ِهَّیِدَّمَح  _ ُْملِاب َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإَف  َّمُهَّللا 

16/49 .میوج یم  یکیدزن  وت  يوس  هب  يدّمحم ، هیاپدنلب  تلزنم  هب  نم  سپ  ادنوادخ ،

دنب
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اه ماد  اهدنب و  زا  هدنب  نتخاس  نمیا 

ِهِِدیاَصَم ِِهِلئاَبَح َو  ...ِعیِمَج  ْنِم  ِینَنِمْءُوت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

نمیا وا  ياه  ماد  اهدنب و  همه  زا  ارم  ات  هد ، رارق  يّدس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرـصنم  نم  زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دصق  سک  ره  و 
8و7/23 .يزاس

نانمشد لد  ِدنب  ندنک 

ْمِِهتَِدْئفَأ َِقئاَثَو  ْعَلْخا  َو 

5/27 .نکب ار  ناشلد  ياه  گر  و 

وا ناسحا  اب  ادخ ، تلادع  دنب  زا  ندش  دازآ 

َِکلْدَع ِقاَثَو  ْنِم  َکِْعنُص  َقِیتَع  ...َحَبْصَأَف 

10/39 .تسا هدش  دازآ  تا ، يرگداد  دنب  زا  تا  یکین  هطساو  هب  سپ 
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ماد دنب  رد  نمشد ، ندمآرد 

اَهِیف ِیناَرَی  ْنَأ  ُرِّدَُقی  َناَک  ِیتَّلا  ِِهَتلاَبِح  َِقبِر  ِیف  اًلِیلَذ  ِِهَتلاَِطتْسا  َدَْعب  َعَمَْقناَف  ِِهتَْرفُح ، يَوْهَم  ِیف  ُهَتْدَدَر  َو 

نآ رد  ارم  تشاد  رظن  رد  هک  یماد  دـنب  رد  يراوخ  اب  یـشک ، ندرگ  همه  نآ  زا  سپ  ات  يدـنادرگزاب ، شلادوگ  هاـگترپ  رد  ار  وا  و 
8/49 .دمآرد دنیبب ،

ناگدنب

هدنب اب  ادخ  راتفر 

ُهَمِحَرَف ٌلِیلَذ  ٌْدبَع  ِْهَیلِإ  َعَّرَضَت  ٍزیِزَع  َلِْعف  ِیب  ْلَْعفا  َو 

24/31 .امن راتفر  هدومن ، ینابرهم  وا  هب  سپ  هدرک ، يراز  وا  شیپ  یلیلذ  هدنب  هک  يزیزع  ِراتفر  نوچمه  نم  اب  و 

هدنب گرزب  يوزرآ  كدنا و  رادرک 

اًلَمَأ ُمیِسَْجلا  اًلَمَع ، ُفیِعَّضلا  ُْدبَْعلا  اَنَأ 

9/32 .تسا گرزب  شیوزرآ  فیعض و  شلمع  هک  متسه  يا  هدنب  نم 

ادخ رب  هدنب ، وفع  ندوبن  راوشد 

َءاَسَأ ْنِإ  َكِْدبَع َو  ْنَع  ٌْوفَع  َْکیَلَع  َقیِضَی  َْنل 

10/32 .تسین راوشد  وت  رب  هدرک ، دب  هچ  رگ  تا  هدنب  زا  تشذگ 

ادخ رکش  زا  ناگدنب ، نیرترکاش  یناوتان 

َكِرْکُش ْنَع  ٌزِجاَع  َكِداَبِع  ُرَکْشَأَف 

3/37 .تسا زجاع  وت ، رکش  زا  تناگدنب  نیرترازگرکش  سپ 

ادخ تعاطا  زا  ناگدنب ، نیرتدباع  یهاتوک 

َِکتَعاَط ْنَع  ٌرِّصَقُم  ْمُهُدَبْعَأ 

3/37 .تسا رصقم  ْتتعاطا  زا  نانآ  نیرتدباع 
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ناگدنب يرازگ  ساپس  رب  یهلا ، شاداپ  موزل 

ْمُهَْتیَفاَکَف َکَنوُد  ُْهنِم  ِعاَِنْتمِالا  َهَعاَِطتْسا  اوُکَلَم  ٌْرمَأ  ...ْمَُهباََوث  ِْهیَلَع  َْتبَجْوَأ  يِذَّلا  َكِداَبِع  َرْکُش  َّنَأَک  یَّتَح  ...ُهَتْرَکَش  اَم  َریِسَی  ُرُکْشَت 

يراک يدـنادرگ -  مزال  ار  اهنآ  شاداپ  هک  تناگدـنب -  يرازگرکـش  ایوگ  هکنیا  ات  .یهد  یم  ازج  یتفریذـپ ، هک  ار  يراک  كدـنا 
6/37 .يا هداد  دزم  ار  اهنآ  ور  نیا  زا  سپ  .دنتشاد  ار  نآ  زا  يراددوخ  ییاناوت  وت ، نودب  نانآ  هک  تسا 

هدنب ّقح  رد  اعد 

یِّنِم ِِهب  ََّملَأ  اَم  َُهل  ْرِفْغاَف  ...ِْهیَلَع  َتْزَجَح  اَم  یِّنِم  َکَهَْتنا  َو  ِْهیَلَع ، َتْرَظَح  اَم  یِّنِم  َلاَن  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

رب هک  درب  نم  زا  ییوربآ  يدوب و  هتـسنادن  زیاج  وا  رب  هک  تفرگ ) يزیچ  نم  زا  و   ) دناسر یبیـسآ  نم  هب  هک  يا  هدنب  ره  ادـنوادخ و 
.زرمایب تشاد ، اور  نم  رب  هچنآ  زا  ار  وا  سپ  يدوب ، هتخاس  عونمم  وا 

2/39
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ادخ بناج  زا  شّقح ، يادا  هدنب و  نتخاس  دونشوخ 

َكِْدنِع ْنِم  ُهَّقَح  ِِهفْوَأ  َو  َكِدْجُو ، ْنِم  یِّنَع  ِهِضْرَأ  ...ٌكَرَد  یِّنِم  ُهَکَرْدَأ  َكِدِیبَع  ْنِم  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

هب ار  وا  ّقح  نادرگ و  دونـشوخ  نم  زا  دوخ ، يرگناوت  اب  ار  وا  هدیـسر ، وا  هب  نم  زا  ییاوران  هک  تناگدنب  زا  يا  هدنب  ره  ادنوادخ و 
4/39 .زادرپب تدوخ  دزن  زا  یمامت 

ناگدنب يارب  یهلا ، باتک  حرش 

اًلیِصْفَت َكِداَبِِعل  ُهَْتلَّصَف  ًاباَتِک  ...ُهَْتلَعَج  َو 

2و1/42 .يدومن نایب  لیصفت  اب  تناگدنب  يارب  هک  يداد  رارق  یباتک  ار  نآ  و 

ادخ هدنب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

َكِْدبَع ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

.تسرف دورد  دوخ  هدنب  دّمحم  رب  ادنوادخ 

17/42

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  َُکلوُسَر  َكُْدبَع َو  ُهَّنَس  اَم  یَلَع  اَِهتاَقْوَأ  ِیف  اََهل  َنیِّدَءوُْملا  ...ََهلِْزنَم  اَهِیف  اَْنلِْزنَأ  َو 

رب تیاهدورد  هک   ] وت لوسر  هدنب و  هک  یتّنـس  نامه )  ) هب دوخ -  تاقوا  رد  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  نوچمه  زامن ، هرابرد  ار  ام  و 
9/44 .دنا هدروآ  اج  هب  داد -  رارق  داب [ شنادناخ  وا و 

َكِْدبَع ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

3/48 .یتسرف دورد  دوخ  هدنب  دّمحم  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ ،

ناگدنب هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نداد  دنپ 

َكِداَبِِعل َحَصَن  ...اَِمب  ِهِزْجا  َّمُهَّللا 

22/42 .هد شاداپ  درک ، تحیصن  ار  تناگدنب  هکنیا  ببس  هب  ار  وا  ادنوادخ 

ناگدنب رب  ناگتشرف  ندمآ  دورف  ردق و  بش 

ِهِداَبِع ْنِم  ُءاَشَی  ْنَم  یَلَع  ...اَهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئاَلَْملا َو  ُلَّزَنَت 
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5/44 .دنیآ یم  دورف  دهاوخب ، هک  شناگدنب  زا  کی  ره  رب  حور ، ناگتشرف و  نآ  رد 

ناضمر هام  رد  ادخ ، یگدنب  رد  ششوک 

یَلَع َیِّلَُصت  ْنَأ  ُهَتْـصَصَتْخا ، ٍِحلاَص  ٍْدبَع  ...ْوَأ  ُهَْتبَّرَق ، ٍکَلَم  ْنِم  ِِهئاَنَف : ِْتقَو  َیلِإ  ِِهئاَِدْتبا  ِنِم  ِهِیف  ََکل  َدَّبَعَت  ْنَم  ِّقَِحب  ...َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو 

وا هک  يا  هتـشرف  زا  دنا ؛ هدرک  یگدنب  ار  وت  شنایاپ  ات  نآ  زاغآ  زا  نآ ، رد  هک  یناسک  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  انامه  ادنوادخ ،
12/44 .یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  يدیزگرب ، ار  وا  هک  یحلاص  هدنب  ای  یتخاس ، بّرقم  ار 

نتفرگ رارق  حلاص  ناگدنب  هرمز  رد 

َنیِِحلاَّصلا َكِداَبِع  ْنِم  اَْنلَعْجا 

18/44 .هد رارق  تحلاص  ناگدنب  زا  ار  ام 
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هدنب يازج  ادخ و 

ِءاَوَّسلا یَلَع  ُهَْدبَع  ُِئفاَُکی  َال  ْنَم  اَی  َو 

3/45 .دهد یمن  ازج  شلمع )  ) ناسمه ار  دوخ  هدنب  هک  یسک  يا  و 

ناگدنب يارب  یهلا ، وفع  يوس  هب  يرد  ندوشگ 

َكِْوفَع َیلِإ  ًابَاب  َكِداَبِِعل  َتْحَتَف  يِذَّلا  َْتنَأ 

10/45 .يا هدوشگ  تشیاشخب  يوس  هب  يرد  تناگدنب ، يارب  هکنآ  ییوت 

ناگدنب اب  دتس  داد و  و  ادخ ،

َكِداَبِِعل َکِسْفَن  یَلَع  ِمْوَّسلا  ِیف  َتْدِز  يِذَّلا  َْتنَأ 

12/45 .يا هدوزفا  دوخ  رب  نآ  ياهب  رد  تناگدنب ، اب  دتس  داد و  رد  هکنآ  ییوت 

دنوادخ ییامنهار  ناگدنب و 

ِناَسْحِْإلِاب اًفوُصْوَم  َناَک  َْکنِم  َكَداَبِع  ِْهیَلَع  َْتَللَد  يِذَّلا  ِْلثِم  یَلَع  ِهِسْفَن  ْنِم  اًقُولْخَم  ٌقُولْخَم  َّلَد  َْول  َو 

، يا هدومرف  ییاـمنهار  دوخ  بناـج  زا  ار  تناگدـنب  نآ  اـب  وـت  هچنآ  دـننام  هب  ار ، يا  هدـیرفآ  شدوـخ  بناـج  زا  يا  هدـیرفآ  رگا  و 
.دش یم  فصو  ناسحا  هب  درک ، یم  ییامنهار 

17/45

ناگدنب رب  دنوادخ ، ینوزف  یکین و 

ِلْضَْفلا ِناَسْحِْإلِاب َو  ِهِداَبِع  َیلِإ  َدَّمََحت  ْنَم  اَی 

18/45 .يا هتفرگ  رارق  تناگدنب  شیاتس  دروم  لّضفت ، ناسحا و  اب  هکنآ  يا 

شحلاص ناگدنب  رب  ادخ ، دورد 

َنیِِحلاَّصلا َكِداَبِع  یَلَع  َْتیَّلَص  اَمَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو 

56/45 .يداتسرف دورد  تا  هتسیاش  ناگدنب  رب  هکنانچمه  تسرف ، دورد  شنادناخ  وا و  رب  و 
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یهلا محر  ناگدنب و  محر 

ُداَبِْعلا ُهُمَحْرَی  َال  ْنَم  ُمَحْرَی  ْنَم  اَی 

1/46 .دننک یمن  محر  وا  هب  ناگدنب  هکنآ  هب  دنک ، یم  محر  هک  یسک  يا 

ناگدنب ياهدورد  هدنریگربرد  يدورد 

َِکَتباَجِإ ِلْهَأ  َکِْسنِإ َو  َکِّنِج َو  ْنِم  َكِداَبِع  ِتاَوَلَص  یَلَع  ُلِمَتْشَت  ...ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

ار تتوعد  ناگدننک  تباجا  تسنِا و  نج و  زا  تناگدنب  ياهدورد  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 
.دوش لماش 

54/47

ناگدنب رب  ادخ  ياه  تّجح 

َكِداَبِع یَلَع  َکَجَجُح  ...ْمُهَْتلَعَج  َو  َكِْرمَِأل ، ْمُهَتْرَتْخا  َنیِذَّلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِِبئاَطَأ  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

رب شیوخ  ياه  تّجح  ار  نانآ  يدـیزگرب و  دوخ  نامرف  يارب  هک  نانآ  تسرف ، دورد  شا  هداوناـخ  نارت  هزیکاـپ  رب  نم ، راـگدرورپ 
56/47 .يداد رارق  تناگدنب 
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ناگدنب يارب  امنهار )  ) تمالع ناماما ،

َكِداَبِِعل اًمَلَع  ُهَتْمَقَأ 

60/47 .یتشاد اپ  هب  تناگدنب  يارب  هناشن  ار  وا 

ناگدنب رب  یهلا  ناسحا  هفرع و  زور 

َكِداَبِع یَلَع  ِِهب  َْتلَّضَفَت  ...ٌمْوَی  َهَفَرَع  ُمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 

66/47 .يا هدرک  لّضفت  تناگدنب  رب  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  يزور  هفرع ، زور  نیا  ادنوادخ ،

وا شنیرفآ  زا  سپ  شیپ و  هدنب ، هب  یهلا  تمعن 

ُهاَّیِإ َکِْقلَخ  َدَْعب  َُهل َو  َکِْقلَخ  َْلبَق  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  يِذَّلا  َكُْدبَع  اَنَأ  َّمُهَّللا َو 

.يا هداد  تمعن  ار  وا  تشنیرفآ ، زا  سپ  تشنیرفآ و  زا  شیپ  هک  متسه  وت  هدنب  نآ  نم  ادنوادخ و 

67/47

ناگدنب هب  ادخ  ياه  تمعن 

َلَعْفَی اَّلَأ  ِْهیَلَع  َْتنَنَم  اَم  َعَم  َكِداَبِع  َّقَحَأ  َناَک 

.دنکن ار  تا  ینامرفان  هک  دوب  تناگدنب  نیرتراوازس  يا ، هتشاد  وا  هب  هک  ییاه  تیانع  نآ  اب  هکنآ  لاح 

68/47

ادخ دزن  ناهانگ )  ) ندومن راکشآ  و  هدنب ،

َكَزَرَاب َكِداَبِع َو  ْنِم  یَفْخَتْسا  يِذَّلا  اَنَأ 

هدرک و ناهنپ  تناگدنب  زا  ار ) مهانگ   ) هکنآ منم 

79/47 .مدومن راکشآ  وت  دزن 

ادخ ناگدنب  زا  نتشاد  سرت 

َکَنِمَأ َكَداَبِع َو  َباَه  يِذَّلا  اَنَأ 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 451 

http://www.ghaemiyeh.com


80/47 .مدوب رطاخ  هدوسآ  وت  زا  هدیسرت و  تناگدنب  زا  هکنآ  منم 

ناگدنب نایم  رد  هدنب ، نتخاس  هبترمدنلب 

َكِداَبِع َْنَیب  ِینْعَفْرا  َو 

118/47 .امرف دنلبرس  تناگدنب  نایم  رد  ارم  و 

نمؤم ناگدنب  نیب  تیاده  تکرب و  یتسردنت ، ریخ ، میسقت 

ُْهنِم ِیبیِصَن  یِّظَح َو  َرِّفَُوت  ْنَأ  ...ٍْریَخ  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَسَق  اَمْهَم  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

دایز نآ  زا  ارم  بیـصن  هرهب و  ییامن ، یم  تمـسق  یکین  تنامیا ، اب  ناگدـنب  نایم  هاگره  هک  میامن  یم  تساوخرد  وت  زا  ادـنوادخ ،
2/48 .نادرگ

نامیا اب  ناگدنب  ياعد  رد  ندش  کیرش 

َنِینِمْءوُْملا َكِداَبِع  ْنِم  ِمْوَْیلا  اَذَه  ِیف  َكاَعَد  ْنَم  ِِحلاَص  ِیف  اَنَکِرُْشت  ْنَأ  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

، دناوخ یم  ار  وت  زور  نیا  رد  هک  تنامیا  اب  ناگدنب  زا  هک  ره  هتـسیاش  تساوخرد  رد  ار  ام  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ ،
3/48 .ینادرگ کیرش 

هدرم ناگدنب  نتشگ  هدنز 
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ِداَبِْعلا َتاَْومَأ  ِییُْحت  اَِهب  ِیتَّلا  ِهَرْدُْقلِاب  اًجَرَف  َْکنَُدل  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  اََنل  ْبَه  َو 

13/48 .هد شیاشگ  ینک ، یم  هدنز  ار  هدرم  ناگدنب  نآ  اب  هک  يا  ییاناوت  هب  دوخ  بناج  زا  نم -  يادخ  يا  ار -  ام  و 

یهلا تکاله  و  ناگدنب ،

َكِْدبَع ِیف  ََکل  ُضِْرعَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْکَلْهَأ  ْنِإ 

15/48 .؟ دوش وت  ضرتعم  تا  هدنب  هرابرد  هکنآ  تسیک  سپ  ینک ، دوبان  ارم  رگا 

ناگدنب هب  تراشب  ادخ و 

ِهَمْحَر ْنِم  اوُطَنْقَت  َال  ْمِهِـسُْفنَأ  یَلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِداَبِع  اَی  َْتُلق  ْنَأ  َكَداَبِع  ِِهب  َتْرََّشب  َو  َِکباَتِک ، ْنِم  َْتلَْزنَأ  امِیف  ُتْدَـجَو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
اًعیِمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ،

هک نم  ناگدـنب  يا  : » يدوـمرف هک  متفاـی  يا ، هداد  هدژم  نآ  هب  ار  تناگدـنب  يا و  هداتـسرفورف  هک  تباـتک  رد  نم  اـنامه  ادـنوادخ ،
2/50« .دزرمآ یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دیوشن  دیماان  ادخ  تمحر  زا  دیا ، هدرک  فارسا  دوخ  هرابرد 

تدابع یگدنب 

ناینب

یتسس نهو و  رب  ناسنا ، ناینب 

اَنَْتیََنب ِنْهَْولا  یَلَع  ...َکَّنِإ  َّمُهَّللا َو 

.يا هداهن  انب  یتسس  رب  ار  ام  وت  ادنوادخ و 

5/9

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ناینب  نتخاس  دنلب 

ُهَناَْیُنب ْفِّرَش  ...ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

19/42 .هد تفارش  ار  وا  داینب  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

ناسحا ناینب  رب  ادخ ، لاعفا 

ِلُّضَفَّتلا یَلَع  ََکلاَْعفَأ  َْتیََنب  َکَّنَأ 
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.يا هداد  رارق  لّضفت  رب  ار  تیاهراک  وت  انامه 

8/45

اهب

اه تمیق  يازا  هب  اه ، تمعن  شورف  مدع 

ِناَْمثَْألِاب ُهَمَِعن  ُعِیبَی  َال  ْنَم  اَی 

3/13 .دشورف یمن  اهب  هبار  شیاه  تمعن  هک  يا 

بآ اب  اه ، خرن  نتخاس  نازرا 

ِراَْصمَْألا ِعیِمَج  ِیف  َراَعْسَْألا  ِِهب  ُصِخُْرت  ...اًیْقَس  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

.امن باریس  ینک ، نازرا  گرزب -  ياهرهش  همه  رد  ار -  اه  تمیق  نآ  اب  هک  یناراب  اب  ار  ام  ادنوادخ 

5/19
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ناگدنب اب  دتس  داد و  رد  اهب  ندوزفا  ادخ و 

َكِداَبِِعل َکِسْفَن  یَلَع  ِمْوَّسلا  ِیف  َتْدِز  يِذَّلا  َْتنَأ 

12/45 .يا هدوزفا  دوخ  رب  نآ  ياهب  رد  تناگدنب ، اب  دتس  داد و  رد  هکنآ  ییوت 

هناهب

ناگدنب يارب  نتشاذگن ، هناهب  ياج 

اًرْذُع َال  ًهَّجُح َو  اَّنِم  ٍدَحَِأل  ْعَدَی  َْمل  َو  ...

23/1 .هداهنن اج  هب  يرذع  ناهرب و  ام ، زا  يدحا  يارب  و  ...

رذع يرایسب  و  یتخبدب ،

ِْهیَلَع ِهَّجُْحلا  ِفُداََرت  َدَْعب  َو  ِْهَیلِإ ، ِراَذْعِْإلا  ِلوُط  ْنَع  اَّلِإ  ْمُهُّیِقَش  َِکتَمِْعِنب  یَقْشَی  ...اَْلیَِکل  َِهبْوَّتلا  َیلِإ  ْمُهَتَلَجاَعُم  ُكُْرتَت 

ياهرذع زا  دعب  رگم  .ددرگن  تخبدـب  وت ، تمعن  هلیـسو  هب  ناشتخبدـب  ات  ینک ، یم  كرت  ار  ناشیا  رفیک  رد  باتـش  هبوت ، ماگنه  ات 
9/45 .وا رب  ندروآ  یپایپ  ياه  تّجح  زا  سپ  وا و  رب  ناوارف 

امنهار نتشاد  اپ  هب  زا  دعب  لفاغ ، نتشادن  هناهب 

ِلِیلَّدلا ِهَماَقِإ  ِباَْبلا َو  ِْحتَف  َدَْعب  ِلِْزنَْملا  َِکلَذ  َلوُخُد  َلَفْغَأ  ْنَم  ُرْذُع  اَمَف 

11/45 !؟ تسیچ دیامن  تلفغ  لزنم  نآ  هب  دورو  زا  هکنآ  رذع  امنهار -  نتشاد  اپ  هب  ْرد و  ندوشگ  زا  دعب  سپ - 

ندروآ رذع  زا  یناوتان  و  ندوب ، راکهانگ 

َرِذَتْعَأَف اًئیَِرب  ُتْسَلَف  ِیل  َرِفْغَت  ...ْنَأ  َُکلَأْسَأ 

7/51 .مشاب هتشاد  يرذع  ات  متسین  هانگ  یب  نم  اریز  .ما  يزرمایب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 

يدوبهب

رگمتس رب  مشخ  اب  هدنب ، نتفای  يدوبهب 

ًءاَفِش ِِهب  یِْظیَغ  ْنِم  ُنوُکَت  ًهَرِضاَح ، يَوْدَع  ِْهیَلَع  ِینِدْعَأ 
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8/14 .دبای يدوبهب  نآ  اب  نم  مشخ  هک  يا  هدامآ  ِندومن  يرای  .نک  يرای  وا  لباقم  رد  ارم 

هدنب هب  هدنهد ، يدوبهب  یتسردنت  نداد 

...ًهَِیفاَش ًهَِیفاَک  ًهَِیفاَع  ِیِنفاَع 

.شخب يدوبهب  یفاک و  یتیفاع  .هد  تیفاع  نم  هب 

2/23

يدوبهب افش و  نآرق ،

ِتْسا ِهِعامَ َیلِإ  ِقیِدْصَّتلا  ِمَهَِفب  َتَْصنَأ  ْنَِمل  ًءاَفِش  ...ُهَْتلَعَج  َو 

قیدصت مهف و  اب  هک  یسک  يارب  ییافش  ار  نآ  و 
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.يداد رارق  دومن ، شعامتسا  داد و  ارف  شوگ  نآ  هب 

3/42

نمشد هتفاین  يدوبهب  مشخ 

ُُهلِیلَغ ْنُکْسَی  َْمل  َو  ُهَْظیَغ ، ِفْشَی  َْمل  ُهَتْدَدَرَف 

.يدنادرگزاب ار  وا  دوب ، هتفرگن  رارق  شا  هنیک  هدادن و  يدوبهب  ار  شمشخ  هک  یلاح  رد  سپ 

6/49

مایق نتساخ  اپ  هب 

نداد ماجنا  ندرب  نایاپ  هب 

رتهب

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  نیعبات  هب  یهلا ، شاداپ  نیرتهب  ندناسر 

َِکئاَزَج َْریَخ  ...ٍناَسْحِِإب  ْمَُهل  َنیِِعباَّتلا  َیلِإ  ْلِصْوَأ  َّمُهَّللا َو 

9/4 .ناسرب ناشیا  ِراکوکین  ِنیعبات  هب  ار  دوخ  شاداپ  نیرتهب  ادنوادخ و 

یگدنز زا  زور  ره  ِندوب  نامز  نیرتهب 

ِهِیف اَْنِللَظ  ٍْتقَو  َْریَخ  ...ُْهلَعْجا  َو 

19/6 .هد رارق  میا  هدرب  رس  هب  نآ  رد  هک  ینامز  نیرتهب  ار  زور )  ) نآ و 

هتساوخ يرای  وا  زا  هک  یسک  نیرتهب  ادخ ،

دوش

ِِهب َنیُِعتْسا  ِنَم  َْریَخ  اَی  یِّنِعَأ 

11/24 .هدش هتساوخ  يرای  وا  هلیسو  هب  هک  یسک  نیرتهب  يا  .هد  يرای  ارم 

ناگدنزرمآ نیرتهب  ادخ ،
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َنیِِرفاَْغلا ُْریَخ  َکَّنِإ 

.یناگدنزرمآ نیرتهب  وت  هک  یتسرد  هب 

15/32

َنیِِرفاَْغلا ُْریَخ  ...َْتنَأ  َکَّنِإ 

65/47 .یناگدنزرمآ نیرتهب  وت  انامه 

ناگدنهد يزور  نیرتهب  دنوادخ ،

َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  َکَّنِإ 

.یناگدنهد يزور  نیرتهب  وت  هک  یتسرد  هب 

28/32

ناگدنهد هانپ  نیرتهب  ادخ ،

َنیِریِج _ ُْملا َْریَخ  اَی  ...

32/32 .ناگدنهد هانپ  نیرتهب  يا  ...

اه لزنم  نیرتهب  اهربق ،

اَِنلِزاَنَم َْریَخ  اَْینُّدلا  ِقاَِرف  َدَْعب  َرُوبُْقلا  ِلَعْجا 

14/42 .هد رارق  ام  ياه  هناخ  نیرتهب  ایند ، زا  قارف  زا  سپ  ار  اهربق 

ریخ یکین و  نیرتهب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندناسر 
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یهلا

َِکتَماَرَک َِکلْضَف َو  َكِْریَخ َو  ْنِم  ُلُمْأَی  اَم  َلَْضفَأ  اَِهب  ُهُغِّلَُبت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َّمُهَّللا  ِّلَص 

، دراد وزرآ  هـک  یتــمارک  لــضف و  ریخ و  نـیرترب  هـب  ار  وا  نآ  اــب  هـک  يدورد  .تـسرف  دورد  شنادــناخ  دـّـمحم و  رب  ادــنوادخ 
21/42 .یناسرب

ندوب ناضمر  هام  باحصا  نیرتهب  هرمز  رد 

ٍباَحْصَأ ٍلْهَأ َو  ِْریَخ  ْنِم  اَنِرْهَِشل  اَْنلَعْجا 

14/44 .هد رارق  نارای  ناشیوخ و  نیرتهب  زا  نام  هام  يارب  ار  ام 

هام رازه  زا  رتهب  ردق ، بش 

ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  َیِه ) ِیتَّلا   ) ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  ْنِم  ِهِیف  َْتلَلْجَأ  َو 

20/45 .یتشاد گرزب  نآ  رد  تسا ، رتهب  هام  رازه  زا  هک  ار  ردق  بش  و 

ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  َیِه  ِیتَّلا  ِرْدَْقلا  ِهَْلَیل  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا 

40/45 .هام رازه  زا  تسا  رتهب  هک  ردق  بش  رب  وت و  رب  دورد 

هام نیرتهب  ناضمر ،

ِتاَعاَّسلا ِماَّیَْألا َو  ِیف  ٍرْهَش  َْریَخ  اَی  ...َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

24/45 .اه تعاس  اهزور و  رد  هام  نیرتهب  يا  وت ، رب  دورد 

اهزور نیرتهب  رطف ، دیع  زور 

اَْنیَلَع َّرَم  ٍمْوَی  ِْریَخ  ْنِم  ُْهلَعْجا  َو  اَنِرِْطف ، اَنِدیِع َو  ِمْوَی  ِیف  اََنل  ْكِرَاب 

48/45 .هد رارق  تسا  هتشذگ  ام  رب  هک  ییاهزور  نیرتهب  زا  ار  نآ  .نادرگ و  كرابم  ار  نامرطف  دیع و  زور  ام  يارب 

ناگدنهد تمعن  نیرتهب  ادخ ،

َنیِمِْعنُْملا ُْریَخ  َکَّنِإ 
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.یناگدنهد تمعن  نیرتهب  وت  هک  یتسرد  هب 

132/47

هدنب يارب  روما ، تبقاع  نیرتهب  ندومن  رّدقم 

ًهَِبقاَع اَهِْریَِخب  ِیل  ِْضقاَف  اَهِّلُک ، ِرُومُْألا  ِیف  ِیئاَجَر  ِیتَِقث َو  َْتنَأ  ُتْحَبْصَأ َو  ْدَقَف 

رّدـقم میارب  ار  تسا  نیرتـهب  شماجنارـس  هچنآ  سپ  .ییوـت  اـهراک  همه  رد  مدـیما  داـمتعا و  هک  یلاـح  رد  مدرک ، حبـص  نـم  سپ 
8/54 .امرف

ینادرگرس یگدز  تهب 

نداد ماجنا  زین  ادا و  ندروآ  اج  هب 

بسک ندروآ  تسد  هب 
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ندیشک شود  هب 

تیصعم ندیشک  شود  هب 

َِکتَیِصْعَم ْنِم  ِِهب  ُءُوبَأ  اَم  َّیَلَع  َُرثَک  َو 

.تسا دایز  نم  رب  مشک ، شود  رب  هک  تتیصعم  و 

10/32

یتخب شوخ  يزورهب 

هرهب

یگدنز ِشوخ )  ) ِمیسن زا  يدنم  هرهب 

ِهاَیَْحلا ِحاَوْرَِأب  اَنَعَّتَم  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

20/1 .تخاس دنم  هرهب  یگدنز  ياه  میسن  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

ناگدنب يارب  یهلا ، تمحر  رد  يا  هرهب  نداد  رارق 

َِکتَمْحَر ِیف  اًبیِصَن  اََنل  ْلَعْجا 

.هد رارق  يا  هرهب  ام  يارب  دوخ  تمحر  زا 

3/5

زور ینشور  زا  يدنم  هرهب  حبص و 

ِراَهَّنلا ِءْوَض  ْنِم  ِِهب  اَنَتْعَّتَم  َو  ِحاَبْصِْإلا ، َنِم  اََنل  َْتقَلَف  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  َّمُهَّللا 

زور ینشور  زا  ار  ام  نآ  اب  یتفاکش و  ام  يارب  ار  حبص  هک  تسوت  يارب  ساپس  دمح و  ادنوادخ 

8/6 .يدنادرگ دنم  هرهب 

هدنب يارب  ادخ ، ناگدنب  زا  يا  هرهب 

َكِداَبِع ْنِم  اظَح  ِِهتاَعاَس  ْنِم  ٍهَعاَس  ِّلُک  ِیف  اََنل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 461 

http://www.ghaemiyeh.com


16/6 .هد رارق  تناگدنب  زا  يا  هرهب  زور ، نیا  ياه  تعاس  زا  یتعاس  ره  رد  ام  يارب  ادنوادخ 

هدنب يارب  ادخ ، يرازگ  ساپس  زا  يا  هرهب 

َكِرْکُش ْنِم  اًبیِصَن  ...ِِهتاَعاَس  ْنِم  ٍهَعاَس  ِّلُک  ِیف  اََنل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

.هد رارق  تا  يرازگ  ساپس  زا  یمهس  زور ، نیا  ياه  تعاس  زا  یتعاس  ره  رد  ام  يارب  ادنوادخ 

16/6

یهلا ياه  تمعن  رد  هدیرفآ ، ره  يارب  يا  هرهب 

اًمْهَس َکِمَِعن  ِیف  ٍقُولْخَم  ِّلُِکل  َْتلَعَج  ...

6/16 .يا هتشاد  ررقم  يا  هرهب  تیاه  تمعن  رد  يا  هدیرفآ  ره  يارب 

دوخ هرهب  هب  تبسن  هدنب ، تلفغ 

؟ ِهِّظَح ْنَع  یِّنِم  ُلَفْغَأ  ْنَم 

؟23/16 تسا نم  زا  رتراکشومارف  دوخ  هرهب  زا  یسک  هچ 

یِسْفَن َّظَح  ُلِفْغُْملا  ...اَنَأَف  ْبِّذَُعت  ْنِإ 
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14/51 .مشیوخ هرهب  هدنراذگاو  هک  متسه  نم  نیا  ینک ، رفیک  رگا 

يراگتسر زا  يدنم  هرهب 

ِِهَتلاَلَض ِْلثِِمب  يَدُْهلا  َنِم  اَنِْعْتمَأ 

5/17 .نادرگ دنم  هرهب  تا  يراگتسر  زا  ناطیش ،)  ) وا یهارمگ  هزادنا  هب  ار  ام 

هدنب هرهب  یهلا و  تمحر 

َِکتَِیفاَع ْنِم  ِیل  َْتلَّجَع  اَم  َِکتَمْحَر  ْنِم  یِّظَح  ْلَعَْجت  اَلَف 

1/18 .هدم رارق  يا ، هتخادنا  شیپ  نم  يارب  نونکا  هک  يا  یتسردنت  تتمحر ، زا  ارم  هرهب  سپ 

يور هنایم  هب  هدنب ، ندنادرگ  دنم  هرهب 

ِداَِصْتقِالِاب ِینْعِّتَم 

18/20 .نادرگ دنم  هرهب  يور ، هنایم  هب  ارم 

نادنزرف زا  ندرب  هرهب  تمعن 

ْمِِهب یِعاَْتمِِإب  ...َّیَلَع  َّنُم  َّمُهَّللا َو 

1/25 .راذگ ّتنم  نانآ ، زا  ما  يدنم  هرهب  هب  نم  رب  ادنوادخ و 

ناگیاسمه ياه  هرهب  نیرت  لماک 

ْمُهَْدنِع امِیف  ِظوُظُْحلا  یَفْوَأ  ِیل  ْلَعْجا  َو 

4/26 .هد رارق  نم  يارب  ار  اه  هرهب  نیرت  لماک  دنراد ، ناگیاسمه )  ) ناشیا هچنآ  زا  و 

ادخ دزن  شا  هرهب  زا  هدنب ، ِيرطاخ  هدوسآ 

َكَْدنِع ِیل  یَظْحَأ  َوُه  اَِمل  َغَّرَفَتَأَف  ِیتَِقث  َِکلَذ  َعَم  ُدَّکَأَتَت  َال  ...ِفیِطَّللا  ِّرَْبلا  َءاَذِغ  َِکلْضَِفب  ِینَتْوَذَغَف 

هک هچنآ  يارب  ات  دوش ، یمن  مکحم  وت  هب  مدامتعا  همه  نیا  اب  .يداد  كاروخ  ْناـبرهم  يراـکوکین  دـننام  ارم  تدوخ  لـضف  هب  سپ 
26/32 .موش رطاخ  هدوسآ  تسا  رت  هدنهد  هرهب  وت  دزن  نم  يارب 
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شا هرهب  هب  تبسن  هدنب ، نتخاس  دونشوخ 

ِیل َتْمَسَق  امِیف  ِیتَّصِِحب  ِینَیِضُْرت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  َو 

28/32 .ییامن یضار  يا ، هدرک  تمسق  میارب  هچنآ  رد  ما  هرهب  هب  ارم  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  و 

یگشیمه یتورث  زا  يدنم  هرهب 

ُدَْفنَت َال  ٍهَوْرَِثب  اَنْعِّتَم 

.امن دنم  هرهب  دوشن ، دوبان  هک  یتورث  هب  ار  ام 

5/35

یهلا بیغرت  رد  ناگدنب ، هرهب 

ْمُهُراَْصبَأ ُهْکِرُْدت  َْمل  ْمُْهنَع  ُهَتْرَتَس  َْول  اَم  یَلَع  ْمُهُّظَح  ِهِیف  يِذَّلا  َِکبیِغَْرت  َِکْبیَغ َو  ْنِم  َِکلْوَِقب  ْمُهَْتَللَد  يِذَّلا  َْتنَأ 

نآ رگا  هک  يدرک  يزیچ  هب  ییامنهار  دراد ، ربرد  ار  نانآ  هرهب  هک  تندومن  بیغرت  اب  و  دوخ ، یبیغ  نخـس  اب  ار  ناشیا  هکنآ  ییوت 
.تفای یمنرد  ار  نآ  ناشناگدید  يدناشوپ ، یم  ناشرظن  زا  ار 

14/45

239 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 464 

http://www.ghaemiyeh.com


ناضمر هام  زا  دارفا ، نیرتدنم  هرهب 

ُْهنِم اظَح  ْمِهِرَفْوَأ  َو  ِهِیف ، اًمِْسق  ْمِِهلَزْجَأ  ...ْنِم  اَْنلَعْجا 

49/45 .هد رارق  نآ  زا  ناشیا  نیرتدنم  هرهب  زا  هام و  نآ  رد  نانآ  نیرت  بیصنرپ  زا  ار  ام  و 

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هرهب  و  یهلا ، تمعن 

َكِِدئاَوَف َكِِدئاَوَع َو  ْنِم  َّظَْحلا  ُمِْهیَلَع  ُرِّفَُوت  ...َِکتَماَرَک َو  َِکلَِحن َو  ْنِم  اَِهب  ْمَُهل  ُلِزُْجت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

هرهب ِي يزاس و  رایـسب  ناشیا  يارب  ار  تتمارک  شـشخب و  نآ  اب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  نم ، راـگدرورپ 
57/47 .ینادرگ ناوارف  تیاهدوس  اه و  تمعن  زا  ار  نانآ 

ادخ يدونشوخ  زا  يا  هرهب 

َِکناَوْضِر ْنِم  اظَح  ِِهب  ُلاَنَأ  اًبیِصَن  ِمْوَْیلا  اَذَه  ِیف  ِیل  ْلَعْجا 

71/47 .مسرب تا  يدونشوخ  زا  هژیو  يا  هرهب  هب  نآ  اب  هک  هد  رارق  یبیصن  نم  يارب  زور  نیا  رد 

وا هرهب  هدنب و  نیب  یعنام 

َْکنِم یِّظَح  َْنَیب  ِیْنَیب َو  ُلوُحَی  َو  َْکنَع ، ِینُدِعاَُبی  اَّمِم  ِینْذِعَأ 

93/47 .رادهگن ارم  دوش ، یم  عنام  وت ، زا  ما  هرهب  نم و  نایم  دنک و  یم  رود  وت  زا  ارم  هک  يزیچ  زا 

یهلا ياطع  زا  ییاه  هرهب 

َِکلاََون ْنِم  ِبِهاَوَْملا  َمَِسق  ِیل  ْلِزْجَأ 

129/47 .نک ناوارف  دوخ  فطل  هب  اه  ششخب  زا  ارم  مهس 

هدنب هرهب  یناوارف 

ُْهنِم ِیبیِصَن  یِّظَح َو  َرِّفَُوت  ْنَأ  ...ٍْریَخ  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَسَق  اَمْهَم  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

دایز نآ  زا  ارم  بیـصن  هرهب و  ییامن ، یم  تمـسق  یکین  تنامیا ، اب  ناگدـنب  نایم  هاگره  هک  میامن  یم  تساوخرد  وت  زا  ادـنوادخ ،
2/48 .نادرگ

دوخ هرهب  ندرک  هابت 
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ِئِجَْتلُْملا ِهِسْفَن  ِّظَِحل  ِعِّیَضُْملا  ُعَْزفَم  ...َْکَیلِإ  َو 

3/49 .تسوت يوس  هب  هتشگ ، هدنهانپ  هدرک و  هابت  ار  شا  هرهب  هکنآ  هاگهانپ  و 

هدنب هرهب  یهلا و  ناسحا 

یِّظَح َزاَرْحِإ  ُْتغََلب  اَم  َّیَلَع  َِکئاَمْعَن  ُغُوبُس  ََّیلِإ َو  َُکناَسْحِإ  َال  َْول 

.مدیسر یمن  دوخ  هرهب  هب  هاگچیه  دوبن ، نم  رب  تیاه  تمعن  یناوارف  نم و  هب  وت  ناسحا  رگا 

2/51

تشهب

تشهب يوس  هب  یهار  یهلا و  ساپس 

ِِهتَّنَج َیلِإ  اًقیِرَط  ...ُنوُکَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

240 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 466 

http://www.ghaemiyeh.com


29و27/1 .دشاب شتشهب  يوس  هب  یهار  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

تشهب ماقم  نیرتالاب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

َِکتَّنَج ْنِم  اَْیلُْعلا  ِهَجَرَّدلا  َیلِإ  َکِیف  َحَدَک  اَِمب  ُهْعَفْراَف  َّمُهَّللا 

23/2 .رب الاب  تتشهب  زا  هجرد  نیرتالاب  هب  دیشک ، وت  نید )  ) هار رد  هک  یجنر  ببس  هب  ار  وا  ادنوادخ ،

تشهب ياه  غاب  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  نیعبات 

َِکتَّنَج ِضاَیِر  ِیف  ْمَُهل  ُحَسْفَت  ...ًهاَلَص  ...َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

.یهد تعسو  ناشیا  رب  تتشهب  ياه  غاب  رد  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نیعبات  رب  ادنوادخ و 

14و13/4

ادخ توعد  ماجنارس  تشهب ،

ِهَّنَْجلا َیلِإ  َِکتَوْعَد  یَهَْتنُم  َّنَِأب  ٌِنقُوم  ٍِذئَنیِح  اَنَأ 

24/16 .تسا تشهب  يوس  هب  وت  توعد  ماجرف  هک  مراد  رواب  ماگنه  نامه  رد  نم 

تشهب رد  یهاگیاج 

َياَْوثَم َِکتَّنَج  ِیف  ْلَعْجا  َو 

11/21 .نادرگ رّرقم  تتشهب  رد  ارم  يارس  و 

مالسا نارادزرم  نامشچ  ربارب  رد  تشهب ،

ْمِِهُنیْعَأ َبْصَن  َهَّنَْجلا  ِلَعْجا  َو 

.هد رارق  ناشنامشچ  لباقم  رد  ار  تشهب  و 

4/27

تشهب اب  يویند ، ییاراد  هطبار 

َِکتَّنَج َیلِإ  ًهَعیِرَذ  ...اَهِعاَتَم  ْنِم  ِیل  َْتلَّجَع  َو  اَهِماَطُح ، ْنِم  ِینَْتلَّوَخ  اَم  ْلَعْجا  َو 
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رارق تتـشهب  هب  یبای  تسد  هلیـسو  يا ، هدـناسر  متـسد  هب  نونکا  مه  و  يا ، هتـشاد  ینازرا  نم  هب  هک  اـیند ،)  ) نآ يـالاک  زا  هچنآ  و 
6/30 .هد

تشهب نایم  رد  ندمآ  دورف 

َِکتَّنَج َهَحُوبُْحب  ِیْنِللْحَأ 

1/41 .هد ياج  تتشهب  نایم  رد  ارم 

تشهب يوس  هب  ییاوشیپ  نآرق ،

اًِدئاَق َِکناَنِج  َِکناَوْضِر َو  َیلِإ  ِهَماَیِْقلا  ِیف  اََنل  َنوُکَی  یَّتَح  ِقاَفِّنلا  یِعاَوَد  ِْرفُْکلا َو  ِهَّوُه  ْنِم  ِِهب  اَنْمِصْعا  َو 

وت يدونـشوخ  يوس  هب  ام  رادولج  تمایق  رد  ات  .رادهگن  ییورود  ياه  هزیگنا  رفک و  لادوگ  رد ) طوقـس   ) زا ار  ام  نآرق ،)  ) نآ اب  و 
.دشاب تیاه  تشهب  و 

12/42

تشهب نارب  ثاریم 

َنُوثِرَی َنیِذَّلا  َنیِِحلاَّصلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 
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...َسْوَدْرِْفلا

18/44 .دنرب یم  ثرا  ار  تشهب  هک  نانآ  .هد  رارق  تحلاص  ناگدنب  زا  ار  ام  و 

اه تشهب  رد  ندمآرد  حوصن و  هبوت 

ُراَْهنَْألا اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُکَلِخُْدی  ْمُِکتاَئِّیَس َو  ْمُْکنَع  َرِّفَُکی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یَسَع  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت 

لخاد ییاه  تشهب  هب  ار  امـش  دیادزب و  امـش  زا  ار  ناتیاه  يدب  ناتراگدرورپ  هک  تسا  دیما  .صلاخ  هبوت  .دینک  هبوت  ادـخ  يوس  هب 
10/45 .تسا يراج  نآ  ریز  زا  اهرهن  هک  دنک 

تشهب هار  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها 

َِکتَّنَج َیلِإ  َکَلْسَْملا  ...ُمُهَْتلَعَج  ...َكِْرمَِأل َو  ْمُهَتْرَتْخا  َنیِذَّلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِِبئاَطَأ  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

تتـشهب يوس  هب  یهار  ار  اهنآ  يدـیزگرب و  دوخ  نامرف  يارب  هک  نانآ  تسرف ، دورد  شا  هداوناـخ  نارت  هزیکاـپ  رب  نم ، راـگدرورپ 
56/47 .يداد رارق 

تشهب زا  هدنب ، نتشگ  بایماک 

َکِمیِعَن ِهَّنَج  ...ِینْدِجْوَأ 

.نادرگ بایماک  تتمعن ، رپ  تشهب  زا  ارم 

125/47

تشهب رد  یگیاسمه 

ِناَنِْجلا ِیف  َِکئاَِیلْوَأ  ْنِم  َنِیبَیْطَْألا  َِیب  ْرِواَج  َو 

ْتناتسود نیرت  كاپ  اب  ارم  اه ، تشهب  رد  و 

128/47 .نادرگ هیاسمه 

ادخ ناگدیزگرب  يارب  تشهب ، نتسارآ 

َِکئاَیِفْصَِأل اَهَْتنَّیَز  ِیتَّلا  ِناَنِْجلا  ِیف  َِکئاَِیلْوَأ  ْنِم  َنِیبَیْطَْألا  َِیب  ْرِواَج 

128/47 .نادرگ هیاسمه  ْتناتسود  نیرت  كاپ  اب  ارم  يا ، هتسارآ  تناگدیزگرب  يارب  ار  اهنآ  هک  ییاه  تشهب  رد 
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یگتسویپ مه  هب 

تشپ ياه  ناوختسا  یگتسویپ  مه  هب 

ٍهَقِّیَض ٍمِحَر  َیلِإ  ِِکلاَسَْملا  ِجِرَح  ِماَظِْعلا ، ِِقیاَضَتُم  ٍْبلُص  ْنِم  اًنیِهَم  ًءاَم  ِینَتْرَدَح  َْتنَأ  َّمُهَّللا َو 

یمحر يوس  هب  گنت ، ياه  هار  هدـینت و  مهرد  ياه  ناوختـسا  اـب  یبلـص  زا  مدوب ،)  ) تسپ یبآ  هک ) ماـگنه  نآ   ) ارم وت  ادـنوادخ و 
23/32 .يدومن ریزارس  گنت ،

نابایب

یهلا مشخ  نابایب  رد  ندنام  اهنت 

اًدیِرَف َِکبَضَِغل  ِینَرَحْصَأَف  ...

.دومن اهر  تمشخ  نابایب  رد  اهنت  ارم  سپ  ...

13/32

242 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 470 

http://www.ghaemiyeh.com


یتسپ یشزرا  یب 

نایب

( شناربمایپ هلیسو  هب  ، ) یهلا ماکحا  نایب 

َکِِعئاَرش ْنِم  َتْعَرَش  اَِمب  ْمُهَمَْوقَأ  ...ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 

20/6 .هد رارق  يا  هدومن  ردقم  هک  ینیئآ  هب  اهنآ  نیرترادیاپ  زا  ار  ام  و 

یحو رد  یهلا ، دیون  هدعو و  نایب 

...ِِهب َْتلَّفَکَت  يِذَّلا  ِقْزِّرلِاب  اَنِماَم  _ ِتْهِال اًعِطاَق  ...َِکیْحَو  ِیف  َِکتَدِع  ْنِم  ِِهب  َتْحَّرَص  اَم  ْلَعْجا  َو 

رارق يا  هدرک  تلافک  دوخ  هک  يا  يزور  هب  ام  ماـمتها  عطق  بجوم  يا ، هدومن  ناـیب  دوخ  یحو  رد  هک  ار  يراکـشآ  ياـه  هدـعو  و 
3/29 .هد

نآرق ندومن  نایب  وکین  هدنب و  نابز 

ِِهتَیاَعِر َّقَح  ُهاَعْرَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف  ِِهتَراَبِع ، ِنْسُِحب  اَِنتَنِْسلَأ  َیِساَوَج  َْتلَّهَس  ...ْذِإَف  َّمُهَّللا 

نانچنآ ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ  يدرک ، مرن  شترابع  ییوکین  هب  ار  ام  نشخ  ياه  نابز  هک  یماـگنه  سپ  ادـنوادخ ،
4/42 .دننک یم  تیاعر  دیاب  هک 

ادخ نامرف  هدننک  نایب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

َكِْرمَِأب َعَدَص  ...اَمَک  ...ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

هکنانچمه .تسرف  دورد  دّمحم  رب  ادنوادخ 

17/42 .درک نایب  اسر  يادص  اب  ار  تنامرف 

هدومرف نایب  ادخ  هچنآ  هب  زج  نابز ، ندشن  ایوگ 

َْتلَّثَم اَِمب  اَّلِإ  اَُنتَنِْسلَأ  َقِْطنَت  َال  ...یَّتَح  ...َکیِصاَعَم  ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

7و6/44 .دیوگن نخس  يا ، هدرک  نایب  وت  هچنآ  هب  زج  نامیاه  نابز  ات  .امرف  يرای  ناهانگ  زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 

دنوادخ بناج  زا  اه ، لیلد  نایب 
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َراَذْعَْألا َْتیَْلبَأ  ...ْدَقَف 

.يا هدومن  نایب  ار ، اهرذع  قیقحت  هب  سپ 

21/46

حیصف نخس  نایب و  زا  یهلا ، زجع  مدع 

ٌناََیب َال  ٌناَهُْرب َو  َِکیُْعی  َْمل  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

16/47 .تسا هدرکن  زجاع  ار  وت  يراکشآ ، نخس  نشور و  لیلد  هکنآ  ییوت 

یکاب یب 

یتسردان لطاب و  رد  هدنب ، یکاب  یب 

ِیبُونُذ ِرْکِذ  یَلَع  َرِْدقَأ  ْوَأ  ِیبُویُع ، ََکل  َیِصْحُأ  ْنَأ  ْنِم  ...اًرُّوَهَت  ِلِطاَْبلا  ِیف  ُّدَشَأ  ...یَِهلِإ  اَی  اَنَأ  َْلب 

لطاب ماجنا  رد  نم -  يادخ  يا  نم -  هکلب 
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27/16 .مشاب اناوت  مناهانگ  يروآدای  رب  ای  مرامشب ، وت  يارب  ار  دوخ  ياه  یتشز  هک  منآ  زا  رت  خاتسگ 

اورپ یب 

نایاورپ یب  یناشیپ  رب  ادخ ، ندزن  در  تسد 

ِْهیَلَع ِهَّلاَّدلا  َلْهَأ  ِّدَّرلِاب  ُهَبْجَی  َال  ْنَم  اَی 

5/46 .دنز یمن  نایاورپ  یب  یناشیپ  رب  در  تسد  هک  یسک  يا 

زان ییاورپ و  یب  هب  یهاوخ ، يدنلب  ّولع و 

َنیِعیِطُْملا ِهَّلاَِدب  اًِیلاَعَتُم  َال  ...ِِسئاَْبلا  ِلِیلَّذلا  ِریِقَْحلا  ََهلَأْسَم  َُکْتلَأَس 

74/47 .ناربنامرف ِیخاتسگ  ییاورپ و  یب  هب  ْیهاوخ  يدنلب  يور  زا  هن  لاحدب ، راوخ ، درُخ ، ِتساوخرد  میامن ، یم  تساوخرد  وت  زا 

بات یب 

ناتسود یبات  یب  ناضمر و  هام  نتفر 

َّضَمَف اًیِضَْقنُم  َشَحْوَأ  ...ٍفِیلَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

27/45 .ْدنادرگ بات  یب  تخاس و  كانمیب  دش ، يرپس  نوچ  هک  یمدمه  وت  رب  دورد 

هدنب بات  یب  ناج  باتفآ و  یمرگ 

ُْهتَراَو اَِمب  َو  َِکئاَمْسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملِاب َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأَف 

َکِسْمَش َّرَح  ُعیِطَتْسَت  َال  ِیتَّلا  َهَعُولَْهلا ، َهَّمِّرلا  ِهِذَه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا 

بات و یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادـنوادخ ، سپ 
5/50 .درادن ار  تباتفآ  یمرگ  ییاناوت  هک  ییامن ، محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا 

خزود شتآ  یمرگ  و  هدنب ، بات  یب  ناوختسا  ناج و 

، َهَعُولَْهلا َهَّمِّرلا  ِهِذَه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِمب  َو  َِکئاَمْسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملِاب َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأَف 
؟ َكِراَن َّرَح  ُعیِطَتْسَت  َْفیَکَف  َکِسْمَش ، َّرَح  ُعیِطَتْسَت  َال  ِیتَّلا 

بات و یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادـنوادخ ، سپ 
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؟5/50 دراد ییاناوت  ار  تشتآ  يامرگ  هنوگچ  سپ  درادن ، ار  تباتفآ  یمرگ  ییاناوت  هک  ییامن ، محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا 

رومعملا تیب 

رومعملا تیب  هدننک  فاوط  ِناگتشرف 

...َِکتَِکئاَلَم َو ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...
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ِروُمْعَْملا ِْتیَْبلِاب  َنیِِفئاَّطلا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق 

تیب ناگدــــننک  فاوـــط  ناگتــــشرف و  ياــــه  هورگ  رب  تناگتــــشرف و  زا  ناــــّیناحور  رب  ناــــشیا و  رب  تـــسرف  دورد  سپ  ...
18و11و10/3 .رومعملا

یگراچیب

شیوخ رارطضا  یگراچیب و  هب  رارقا 

ْمُهََتباَجِإ َْتبَجْوَأ  َنیِذَّلا  َنوُّرَطْضُْملا  ُنَْحن  َکَناَْحبُس 

4/10 .يا هدنادرگ  بجاو  ار  اهنآ  تباجا  هک  میناگدنامرد  ام  وت ! یهّزنم  كاپ و 

ناگراچیب ياعد  تباجا  ادخ و 

ْمُهََتباَجِإ َْتبَجْوَأ  َنیِذَّلا  َنوُّرَطْضُْملا  ُنَْحن  َکَناَْحبُس 

4/10 .يا هدنادرگ  بجاو  ار  اهنآ  تباجا  هک  میناگدنامرد  ام  وت ! یهّزنم  كاپ و 

َنیِّرَطْضُْملا َِهباَجِإ  ْنِم  َتْدَعَو  اَم  ِیْنفِّرَع 

12/14 .ناسانشب نم  هب  يا ، هداد  هدعو  ار  ناگراچیب  هک  یتباجا 

ِیتَوْعَد ِراَرِطْضِالا  َْدنِع  َْتبَجَأ  يِذَّلا  َْتنَأ 

4/51 .يدومن تباجا  ار  میاعد  یگراچیب ، ماگنه  هک  ییوت 

یهلا ناسحا  رکذ  ناگراچیب و 

َنوُّرَطْضُْملا ُعَْزفَی  ِِهناَسْحِإ  ِرْکِذ  َیلِإ  ْنَم  اَی 

هانپ شا  یکین  دای  هب  ناگراچیب  هک  یسک  يا 

2/16 .دنرب یم 

ادخریغ زا  ندیبلط  يرای  یگراچیب و  ماگنه 

ُتْرِرُطْضا اَذِإ  َكِْریَِغب  ِهَناَِعتْسِالِاب  یِِّنتْفَت  َال 
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12/20 .نکن شیامزآ  ما ، یگدنامرد  تقو  هب  نارگید  زا  نتساوخ  يرای  هب  ارم 

یگراچیب رارطضا و  لاح  رد  ادخ ، ندناوخ 

ِیتَلیِح ِهَِّلق  ِیتَُّوق َو  ِفْعَِضب  ُفِرَتْعَأ 

7/21 .مراد فارتعا  ما  یشیدنا  هراچ  یمک  متّوق و  فعض  هب 

َْکَیلِإ ارَطْضُم  ...ِّبَر  اَی  َُکتْوَعَد 

9/51 .متسه وت  هاگرد  هراچیب  هک  یلاح  رد  نم -  راگدرورپ  يا  مدناوخ -  ار  وت 

ندناوخ ار  ادخ  یگراچیب ، یشوخ و  ماگنه  رد 

ِءاَعُّدلا ِیف  ََکل  َنیِّرَطْضُْملا  َنیِِصلْخ  _ ُْملا َءاَعُد  ِءاَخَّرلا  ِیف  اًِصلُْخم  َكوُعْدَی  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجا  َو 

14/22 .وت يارب  شیاین  رد  هراچیب ، ِناصلاخ  ندناوخ  .دنناوخ  یم  هناصلاخ  ار  وت  هافر  ماگنه  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ارم  و 

هدنب یگراچیب  هب  انیب  ادخ ،

َْکَیلِإ یِعُّرَضَت  ِیتَلیِح َو  َهَِّلق  یِفْعَض َو  يََرت  ْدَقَف  ...

هب ار  ما  يراز  یگراچیب و  یناوتان و  اریز  ...
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16/48 .ینیب یم  دوخ  هاگرد 

یهلا محر  هدنب و  یگراچیب 

ِیتَلیِح َهَِّلق  ...ْمَحْرا  ...َيَالْوَم 

4/53 .نک محر  ما  یگراچیب  رب  نم ! يالوم 

تلفغ يربخ  یب 

یباوخ یب 

ماو زا  یشان  ِیباوخ  یب 

ِهِرَهَس ِْنیَّدلا َو  ِلْغُش  ...ْنِم  ِّبَر ، اَی  َِکب ، ُذوُعَأ 

2/30 .شا یباوخ  یب  ضرق و  راک  زا  مراگدرورپ -  يا  مرب -  یم  هانپ  وت  هب 

يرادیب

هدنب يرادیب  یتسس  ادخ و  تعاطا 

ِیبُونُذ ِرْکِذ  یَلَع  َرِْدقَأ  ْوَأ  ِیبُویُع ، ََکل  َیِصْحُأ  ْنَأ  ْنِم  ...اًظُّقَیَت  َِکتَعاَط  َْدنِع  ُفَعْضَأ  ...یَِهلِإ  اَی  اَنَأ  َْلب 

رب اـی  مرامـشب ، وـت  يارب  ار  دوـخ  ياـه  یتـشز  هک  تسا  نآ  زا  رت  تسـس  تتعاـط  ماـگنه  ما  يرادـیب  نم -  يادـخ  يا  نم -  هـکلب 
.مشاب اناوت  مناهانگ  يروآدای 

27/16

ادخ یگدنب  يارب  يرادیب 

َِکتَداَبِِعل ِهِیف  یِظاَقیِِإب  ِیْلَیل  ْرُمْعا 

123/47 .نادرگ دابآ  تا ، یگدنب  يارب  منتخاس  رادیب  اب  ار  مبش 

: زا يرادیب  ِندومن  تساوخرد  ادخ  زا 

تلفغ باوخ  .أ 
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ِْهَیلِإ ِنوُکُّرلِاب  ِهَْلفَْغلا  ِهَنِس  ْنَع  اَنْظِْقیَأ  ...َّمُهَّللا 

7/17 .نادرگ رادیب  تسوا ، هب  دامتعا  لیم و  ببس  هب  هک  یشومارف ، تلفغ و  باوخ  زا  ار  ام  ادنوادخ 

ناربخ یب  باوخ  .ب 

َنِیِلفاَْغلا ِهَْدقَر  ْنِم  ِینْهِّبَن 

.امرف رادیب  نالفاغ ، باوخ  زا  ارم 

91/47

ناراکفارسا یگدولآ  باوخ  .ج 

َنِیفِرْسُْملا ِهَنِس  ...ْنِم  ِینْهِّبَن 

91/47 .امرف رادیب  ناراک ، فارسا  یگدولآ  باوخ  زا  ارم 

ناگدشراوخ ندز  ترچ  .د 

َنِیلوُذْخ _ َْملا ِهَسْعَن  ...ْنِم  ِینْهِّبَن 

.امرف رادیب  ناگدشراوخ ، ترچ  زا  ارم 

91/47
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ههاریب

نآرق لدع  يوزارت  هنابز  نتفرن  ههاریب 

ُُهناَِسل ِّقَْحلا  ِنَع  ُفیِحَی  َال  ٍطِْسق  َناَزیِم  ...ُهَْتلَعَج  َو 

3/42 .يداد رارق  دور ، یمن  ههاریب  هب  یتسار  زا  شا  هنابز  هک  یلدع  يوزارت  ار  نآ  و 

يرازیب

ادخ دزن  ندومن  یشکرس  زا  نتسج  يرازیب 

َِربْکَتْسَأ ْنَأ  ْنِم  َْکَیلِإ  ُأَْربَأ  اَنَأ 

.مرازیب تخس  وت  رب  یشکندرگ  زا  نم 

14/12

هدنب زا  ناطیش ، يرازیب 

یِّنِم َهَءاَرَْبلا  یَّلََوت  َو  ...

13/32 .تسج يرازیب  نم  زا  و  ...

هانگ زا  يرازیب 

اًلِّصَنَتُم َْکَیلِإ  َراَج  ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت 

يراز وـت  يوـس  هـب  هاـنگ ) زا   ) يرازیب لاـح  اـب  هـک  ار  یــسک  نآ ، اـب  يدــناشوپ  هـک  يزیچ  ناـمه  اـب  ناــشوپب ، ارم  زور ، نـیا  رد 
86/47 .هدومن

ادخ ریغ  ِرگ  شتسرپ  زا  يرازیب 

َكاَوِس َدَبَع  ْنَّمِم  ُْتئَِرب 

.متسج يرازیب  دیتسرپ ، ار  وت  زج  هک  ره  زا 

6/52
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هناگیب

ناشناشیوخ طّسوت  ندش  هتشادنپ  هناگیب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا 

ِِهَتباَرَق ِّلِظ  ِیف  اُونَکَس  ْذِإ  ُتَاباَرَْقلا  ُمُْهنِم  ْتَفَْتنا  ...َنیِذَّلا  َو 

.دنتسناد هناگیب  ار  اهنآ  نادنواشیوخ ، دندش  نکاس  وا  یشیوخ  هیاس  رد  نوچ  هک  نانآ  و 

6/4

سرت میب 

يرامیب

يرامیب يارب  ادخ ، زا  يرازگ  ساپس 

يِدَسَج ِیف  ٍهَّلِع  ْنِم  ِیب  َْتثَدْحَأ  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 

1/15 .يدروآ دیدپ  ممسج  رد  هک  يا  يرامیب  رب  ساپس  ار  وت  و 

ِمَقَّسلا ِهَّحِّصلا َو  ِرْسُْعلا َو  ِرُْسْیلا َو  ِیف  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اَِمب  ََکل  ِرْکُّشلا  ِیف  يِریِصْقَت  َْدنِع  َّقَْحلا  ِیْنقُزْرا  َو 

، مدومن یهاتوک  يا  هتـشاد  ینازرا  نم  هب  يرامیب  یتسردـنت و  یتخـس و  یناـسآ و  رد  هک  ییاـه  تمعن  هب  رکـش  رد  هک  یماـگنه  و 
قح هب ) فارتعا  )
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11/22 .امرف ما  يزور  ار 

يرامیب ماگنه  ناهانگ ،) زا   ) هدنب ندناهر 

اَِهب ِینَتْصَّحَم  ِیتَّلا  ِهَّلِْعلا  ُْتقَو  ْمَأ  ...ِهَّحِّصلا  ُْتقَو  َأ  ََکل ...؟ ِرْکُّشلِاب  ُّقَحَأ  ِْنَیلاَْحلا  ُّيَأ  یَِهلِإ ، اَی  يِرْدَأ ، اَمَف 

يرامیب تقو  ای  یتسردنت  تقو  ایآ  تسا ؟ رتراوازس  وت  يارب  يرازگ  ساپـس  هب  لاح ، ود  نیا  زا  کی  مادک  مناد  یمن  نم  يادخ  يا 
؟2/15-4 يداد تاجن  نآ  اب  ارم  هک 

یهلا شیاشخب  وفع و  اب  يرامیب ، زا  جورخ 

َكِْوفَع َیلِإ  ِیتَّلِع  ْنَع  یِجَرْخَم  ْلَعْجا  َو 

6/15 .هد رارق  تتشذگ  وفع و  هب  ار  يرامیب  زا  مندش  نوریب  و 

رامیب ناگیاسمه  زا  تدایع  قیفوت 

ْمِهِضیِرَم ِهَداَیِع  ...ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

.هد قیفوت  ناشرامیب ، تدایع  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 

2/26

يرامیب اب  ناکرشم ، كاروخ  ندش  هتخیمآ 

ِءاَوْدَْألِاب ْمُهَتَمِعْطَأ  َو  ِءَابَْولِاب ، ْمُهَهاَیِم  ْجُْزما  َّمُهَّللا َو 

12/27 .زیمآرد ْضارما  هب  ار  ناشیاه  یندروخ  ابو و  هب  ار  ناشیاه  بآ  ادنوادخ و 

اهربا اب  ندشن ، کلهم  يرامیب  راچد 

ٍهَفِآب اَهِیف  اَْنبُِصت  َال  َو 

2/36 .ناسرن ام  هب  یتفآ  اهنآ  رد  و 

ییانیب

ادخ ندید  زا  اه ، هدید  ندنامزاب 
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َنیِرِظاَّنلا ُراَْصبَأ  ِِهتَیْءوُر  ْنَع  ْتَرُصَق  يِذَّلا  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

2و1/1 .تسا رصاق  شندید  زا  ناگدننیب  ياه  مشچ  هک  نامه  ار ، يادخ  ساپس 

...ُراَْصبَْألا ِِهتَیْءوُر  َنوُد  ُعِطَْقنَت  ْنَم  اَی  َو 

.تسا ناوتان  وا  ندید  زا  اه  مشچ  هک  یسک  يا  و 

4/5

ییانیب عوشخ و 

...ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  ...َْکَیلِإ  َرَظَّنلا  َنُوموُرَی  اَلَف  ِراَْصبَْألا  ُعَّشُْخلا  ...

10و8/3 .تسرف دورد  ناشیا  رب  سپ  دنرادن ، ار  وت  يوس  نتسیرگن  دصق  هدنکفا و  ریز  هب  ار  ناگدید  هک ) نانآ  )

ّکش هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  نیعبات  ییانیب 

ْمِِهتَریَِصب ِیف  ٌْبیَر  ْمِِهْنثَی  َْمل 

11/4 .دنادرگنرب یّکش  ار  ناشا  هدیقع  هک  نانآ 
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ناگدنب يارب  زور ، ندوب  هدننکانیب 

ِِهلْضَف ْنِم  ِهِیف  اوُغَْتبَِیل  اًرِْصبُم  َراَهَّنلا  ُمَُهل  َقَلَخ  َو 

6/6 .دننک بلط  ار  وا  لضف  نآ  رد  ات  دیرفآ  رگ  نشور  ناشیا  يارب  ار  زور  و 

يزور ندمآ  تسد  هب  ياهاج  هب  ییانیب 

ِتاَْوقَْألا ِِبلاَطَم  ْنِم  اَنَتْرََّصب  ...ِحاَبْصِْإلا َو  َنِم  اََنل  َْتقَلَف  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  َّمُهَّللا 

انیب دروآ  تـسد  هـب  يزور  ناوـتب  هـک  ییاـج  زا  ار  اـم  و  یتفاکـش ، اـم  يارب  ار  حبــص  هـک  تسوـت  يارب  ساپــس  دـمح و  ادـنوادخ 
8/6 .يدومن

اهنآ طّسوت  ناطیش ، نتفیرف  ناگدنب و  ییانیب 

ِِهب ُهُِدیاَُکن  اَم  اَنْرَِّصب  ...َّمُهَّللا 

.نک هاگآ  شنداد ، بیرف  هار  هب  ار  ام  ادنوادخ 

7/17

شلد رد  ییانیب  داجیا )  ) هدنب و رب  نتشاذگ  ّتنم 

ِیْبلَق ِیف  ِهَریِصَْبلا  ...ِهَّحِّصلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

3/23 .راذگ ّتنم  نم  رب  ملد  رد  ییانیب  یتسردنت و  اب  و 

ییانیب ییاناد و 

ِینَتوُفَی َال  یَّتَح  ِهِْملِع  ْنِم  ِینُرِّصَُبت  امِیف  ِذوُفُّنِلل  ِینْقِّفَو  َو 

ِهِینَتْمَّلَع ٍءْیَش  ُلاَمِْعتْسا 

3/24 .دورن متسد  زا  یتخومآ ، نم  هب  هچنآ  نداد  ماجنا  ات  .هد  قیفوت  ینک ، یم  میانیب  شنتسناد  هب  هچنآ  ماجنا  يارب  ارم  و 

( ّقح هار   ) نایانیب هرمز  رد  هدنب ، نادنزرف 

ََکل َنیِعیِطُم  َنیِعِماَس  َءاَرَُصب  َءاَیِْقتَأ  اًراَْربَأ  ْمُْهلَعْجا  َو 
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3/25 .هد رارق  دوخ  ربنامرف  اونش و  اناد و  راکزیهرپ و  یناراکوکین  ار  نانآ  و 

وا ّقح  رد  مالسلا ،  هیلع  ماما  ناگیاسمه  ییانیب  شیازفا 

یِّقَح ِیف  ًهَریَِصب  ْمُهْدِز  َو 

4/26 .ازفیب نم  هب  تبسن  نانآ  ینیب  قح  رب  و 

مالسا نارادزرم  نتخاس  انیب 

َنوُرِْصُبی َال  اَم  ْمُهْرَِّصب  َو 

.زاس ناشیانیب  دنرادن ، ییانیب  هچنآ  هب  و 

3/27

ادخ تدابع  رد  هدنب ، ییانیب  نتخاس  راوتسا 

ِیتَریَِصب َِکتَداَبِع  ِیف  ْمِکْحَأ  َو 

.نادرگ راوتسا  تا ، یگدنب  رد  ارم  شنیب  و 

13/31

ادخ دزن  بّرقت  هب  ناگدنب ، نتخاس  انیب 
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َِکتَماَرَک َیلِإ  َلوُصُْولا  َْکیََدل َو  َهَْفلُّزلا  اَنَتْرََّصب  َو 

19/45 .يدومن انیب  تتمارک ، هب  ندیسر  تدوخ و  دزن  یکیدزن  هار )  ) هب ار  ام  و 

دنوادخ ندوب  ریصب  انیب و 

ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

7/47 .انیب ياونش  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

ییاونیب

هدنب ییاونیب  هب  ندومن  محر 

ِیتَنَکْسَم َهَّدِش  ...ْمَحْراَف 

32/16 .نک محر  مزاین  تّدش  رب  سپ 

ِیتَلیِح َهَِّلق  ِیتَنَکْسَم َو  ...ْمَحْرا 

4/53 .نک محر  ما  یگراچیب  ما و  يدنمزاین  رب 

ییاونیب ماگنه  ادخ ، هاگرد  هب  يراز 

ِهَنَکْسَْملا َْدنِع  َْکَیلِإ  ُعَّرَضَتَأ  ...ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

12/20 .منک يراز  وت  هاگرد  هب  یتسد ، یهت  ماگنه  هک  نک  منانچ  ارم  ادنوادخ 

ندوب ادخ  هاگرد  ياونیب  نیکسم و 

...ُنیِکَتْسُْملا ُنیِکْسِْملا  َكُْدبَع  یِّنِإَف 

.ماوت راز  اونیب و  هدنب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 

7/21

َْکَیلِإ ...اًنیِکَتْسُم  اًنیِکْسِم ، ِّبَر  اَی  َُکتْوَعَد 

9/51 .متسه وت  هاگرد  ِنتورف  اونیب و  هک  یلاح  رد  نم -  راگدرورپ  يا  مدناوخ -  ار  وت 
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ادخ هاگرد  هب  دوخ  ییاونیب  ندروآ  دورف  و  هعمج ، زور 

ِیتَنَکْسَم ِیتَقاَف َو  يِْرقَف َو  َمْوَْیلا  ُْتلَْزنَأ  َِکب  ...َّمُهَّللا 

4/48 .مدروآ دورف  وت  يوس  هب  ار  ما  يزیچ  یب  يدنمزاین و  یتسدگنت و  زور ، نیا  رد  ادنوادخ ،

هدنب تنکسم  ییاونیب و  رییغت 

َْتلَّوَح ٍهَنَکْسَم  ...ْنِم  ْمَک  َو 

.يداد رییغت  هک  ار  ییاه  يدنمزاین  رایسب  هچ  و 

12/49

يرگناوت يزاین  یب 

یندیماشآ یندروخ و  زا  ناگتشرف ، ندوب  زاین  یب 

َکِسیِدْقَِتب ِباَرَّشلا  ِماَعَّطلا َو  ِنَع  ْمُهَْتیَنْغَأ  َو 

11/3 .يا هدومن  زاین  یب  یندیماشآ  یندروخ و  زا  دوخ ، سیدقت  رکذ  هب  ار  نانآ  و 

یهلا هّوق  هب  نازاین ، یب  يزاین  یب 

َِکتَُّوق ِلْضَِفب  َنوُفَتْکُْملا  یِفَتْکَی  اَمَّنِإ  َّمُهَّللا 

ینوزف هب  نازاین  یب  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ 
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11/5 .دنوش یم  زاین  یب  وت  يورین 

نتشگ زاین  یب  ِتساوخرد 

اَنِفْکا َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف 

11/5 .نادرگ زاین  یب  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ 

َِکقْزِر ِیف  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  ِیِننْغَأ َو  َو 

.رتسگب نم  رب  ار  تا  يزور  نادرگ و  زاین  یب  ارم  و 

3/20

ِینِفْکا َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َکیِفْکَتْسَأ ، َو 

23/48 .نک تیافک  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مهاوخ ، یم  تیافک  وت  زا  و 

( نارگید یهاوگ  زا   ) دنوادخ یهاوگ  اب  ندش  زاین  یب 

اًدیِهَش َِکب  یَفَک  َكُدِهْشُأ َو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

21/6 .تسا یفاک  وت  یهاوگ  مریگ و  یم  هاوگ  ار  وت  نم  ادنوادخ 

نازاین یب  زاین  یب  ادخ ،

ِءاَِینْغَْألا َِّینَغ  اَی 

3/10 .نازاین یب  نیرتزاین  یب  يا 

وا هلیسو  هب  يزاین  یب  ادخ و  هب  زاین 

ُْهنَع یَنْغَتُْسی  َال  ِِهب َو  یَنْغَتُْسی  ْنَم  اَی  َو 

زاین یب  وا  زا  دندرگ و  یم  زاین  یب  وا  هب  هک  يا  و 

5/13 .دنوش یمن 

شناگدیرفآ زا  يزاین  یب  ادخ و 
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َکِْقلَخ ْنَع  ِءاَنَْغلِاب  َتْحَّدَمَت 

.يا هدوتس  تناگدیرفآ  زا  يزاین  یب  هب  ار  دوخ 

11/13

ناگدنب زا  يزاین  یب  هب  ادخ ، ندوب  هتسیاش 

ْمُْهنَع یَنِْغلا  ُلْهَأ  َْتنَأ  َکِْقلَخ َو  ْنَع  ِءاَنَْغلِاب  َتْحَّدَمَت 

11/13 .ییاهنآ زا  يزاین  یب  هتسیاش  دوخ  يا و  هدوتس  تناگدیرفآ  زا  يزاین  یب  هب  ار  دوخ 

تسین زاین  یب  ادخ  زا  هکنآ  زا  یهاوخ  تجاح  يرگ  هولج  و  سْفن ،

َنِیئِطاَْخلا َِللَز  ْنِم  ٌهَّلَز  َیِه  َو  َْکنَع ، ِِهتاَِبلَط  ِیف  ِینْغَتْسَی  َال  َو  َْکَیلِإ ، ُهَِجئاَوَح  ُعَفْرَی  ْنَم  َیلِإ  اَهَْعفَر  یِسْفَن  ِیل  َْتلَّوَس 

یم میارب  تسین ، زاین  یب  وت  زا  شیاه  هتساوخ  رد  هدرک و  بلط  وت  زا  ار  شیاه  تجاح  هک  یسک  زا  ار  تجاح )  ) نآ عفر  نم  سفن 
.تسا ناراکاطخ  ياه  شزغل  زا  یشزغل  نیا  .دیارآ و 

15/13

ندش زاین  یب  هرابرد  ادخ ، زا  شسرپ 

؟ اًلُّکََوت ُهَْرقَف  َْکَیلِإ ، اَکَش  ْنَم  ٍنْغُم  ...یَِهلِإ  اَی  َْتنَأ ، ْلَه 

، درک تیاکش  وت  يوس  هب  لّکوت ، اب  شا  یتسد  یهت  زا  هک  ار  سک  ره  وت  ایآ  نم  يادخ  يا 
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؟15/16 يزاس یم  زاین  یب 

دنوادخ هلیسو  هب  زج  هدنب ، ندشن  زاین  یب 

َکَنوُد ٍدَحَِأب  َْکنَع  ِینْغَتْسَی  َال  ْنَم  ْلُذَْخت  َال  ...یَِهلِإ 

16/16 .نادرگن راوخ  ددرگ ، یمن  زاین  یب  وت  ریغ  زا  هک  ار  یسک  نم  يادخ 

دراد یمزاب  تدابع  زا  ار  هدنب  هک  يراک  زا  يزاین  یب 

ِِهب ُماَم  _ ِتْهِالا ِیُنلَغْشَی  اَم  ِینِفْکا  َو 

3/20 .نک تیافک  دزاس  یم  ملوغشم  نآ  هب  مامتها  هچنآ  زا  ارم  و 

دنوادخ هطساو  هب  هدنب ، يزاین  یب 

یِعْسُو َكِْدنِع  ْنِم  َّنَرِقَْتفَأ َو  َال  َو 

14/20 .دشاب یم  وت  دزن  زا  ما  ییاراد  هک  یلاح  رد  مدرگن ، ریقف  هک ) نک  نانچ   ) و

َکِْقلَخ ِراَیِِخب  َِکب َو  ِیتَیاَفِک  ِیئاَنِْغتْسا َو  ...ْلَعْجا  َِلب  ...

12/21 .هد رارق  تبوخ  ناگدیرفآ  دوخ و  هب  ار  متیافک  ما و  يزاین  یب  هکلب  ...

يزاین یب  جات 

ِهَیاَفِْکلِاب ِینْجَِّوت  َو 

22/20 .راذگ مرس  رب  يزاین  یب  جات  و 

جنر اب  يزور ، بسک  زا  يزاین  یب 

ِباَِستْکِالا َهَنوُؤَم  ِینِفْکا  َو 

24/20 .رادرب نم  زا  ار  رایسب  تمحز  اب  يزور  ندروآ  تسد  هب  و 

ناوتان هدننکزاین  یب  ادخ ،

ِفیِعَّضلا ِدْرَْفلا  َِیفاَک  اَی  َّمُهَّللا 
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1/21 .ناوتان ياهنت  صخش )  ) هدننک تیافک  يا  ادنوادخ 

يزاین یب  يدنمزاین و  لاح  رد  ادخ ، زا  تساوخرد 

یًنِغ ْوَأ  ٍْرقَف  ْوَأ  ...َءاَّرَض  ْوَأ  ُْتنُک  َءاَّرَس  ِیف  ...ِیل  َِکَتباَجِإ  ْنِم  اًِسیآ  ...ِیْنلَعَْجت  َال  َو 

8/21 .تورث ای  یتسد  یهت  ای  یتخس ، ای  مشاب  یشوخ  رد  هدن ، رارق  تتباجا  زا  دیماان  ارم  و 

هدننکزاین یب  ِیتسردنت 

...ًهَِیفاَک ًهَِیفاَع  ِیِنفاَع  َو 

2/23 .یفاک یتیفاع  .هد  تیفاع  نم  هب  و 

نادنزرف هلیسو  هب  نیدلاو ، ندومن  زاین  یب 

ِیتَجاَح یَلَع  ْمِِهب  یِّنِعَأ  َو 

.هد ما  يرای  نانآ  هلیسو  هب  مزاین  ندمآرب  رد  و 

4/25

نتشگ رگناوت  رقف  زا  ادخ ، يزاین  یب  هب 
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َكاَنِِغب ِْرقَْفلا  َنِم  َْنیَنْغُْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

.هد رارق  دنا ، هدیسر  يزاین  یب  هب  رقف  زا  وت  يرگناوت  هب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

11و10/25

یهلا لضف  زا  ندوبن  زاین  یب 

َِکلْضَف ْنَع  ِنْغَتْسَی  َْمل  ْنَّمَع  ِیَتلَأْسَم  ُْتبَلَق  َو 

4/28 .مدنادرگزاب دوبن ، زاین  یب  تلضف  زا  هکنآ  زا  ار  متساوخرد  و 

هدننکزاین یب  یفاک و  ِییاناوت 

ٍهَِیفاَک ٍهَّوُِقب  ِینِّوَقَف  َِکتَُّوق ، ْنَع  اَّلِإ  اَیاَطَْخلا  ِنَع  ِیب  َكاَسِْمتْسا  َال  ...ُهَّنِإ  َّمُهَّللا َو 

19/31 .زاس يوق  ارم  یفاک ، ِتّوق  اب  سپ  .تسین  نکمم  میارب  ناهانگ  زا  يراددوخ  وت ، تردق  هب  زج  ادنوادخ 

ریقف هدننکزاین  یب  رگناوت  دننام  هدنب ، اب  ادخ  راتفر 

ُهَشَعَنَف ٌریِقَف  ٌْدبَع  َُهل  َضَّرَعَت  ٍِّینَغ  ...َلِْعف  ِیب  ْلَْعفا  َو 

.امن راتفر  هدرک ، زاین  یب  ار  وا  سپ  هدمآ ، وا  شیپ  ییاونیب  هدنب  هک  يرگناوت  دننامه  نم  اب  و 

24/31

نینج ندوبن  زاین  یب 

َِکلْضَف ِثاَیِغ  ْنَع  ِنْغَتْسَأ  َْمل  َو 

24/32 .مدوبن زاین  یب  تلضف  یسردایرف  زا  و 

دنوادخ هلیسو  هب  ندش ، زاین  یب 

َْتیَنْغَأ ْنَم  َِّینَْغلا  َّنِإَف 

4/36 .یتخاس رگناوت  وت  هک  تسا  یسک  رگناوت  انامه  سپ 

سک نیرت  هدننکزاین  یب  ادخ ،
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ِْهیَلَع َلِّکُُوت  ْنَم  یَفْکَأ  ...َکَّنِإ 

56/45 .هدش دامتعا  وا  رب  هک  یتسه  یسک  رت  هدننکزاین  یب  وت  هک  یتسرد  هب 

وا زا  زاین  یب  درف  زا  هدنب ، نتخاس  زاین  یب 

یِّنَع ٌِّینَغ  َوُه  ْنَّمَع  ِیِننْغَأ  َو 

118/47 .نادرگ مزاین  یب  تسا ، زاین  یب  نم  زا  هک  یسک  زا  و 

هدنب يارب  يزاین ، یب  ندومن  مهارف 

...یَنِْغلا َِیل  ْعَمْجا  َو 

130/47 .زاس مهارف  میارب  ار  يزاین  یب  و 

هدنب زا  ادخ ، يزاین  یب 

یِّنَع َكاَنِغ  َو  َْکَیلِإ ، يِْرقَِفب  ...اَْهیَلَع َو  َِکتَرْدُِقب  ِیل  َیِه  ٍهَجاَح  ِّلُک  َءاَضَق  َّلََوت  َو 

هدـهع هب  نم ، زا  وـت  يزاـین  یب  هب  وـت و  هب  نم  يدـنمزاین  هب  يراد و  نآ  رب  هک  یتردـق  هب  نـم ، يارب  ار  یتـساوخرد  ره  ندروآرب  و 
4/48 .ریگ
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رگباسح هدنهدازج و  ره  زا  ادخ ، يزاین  یب 

اًبیِسَح َِکب  یَفَک  َو  اًیِزاَج ، َِکب  یَفَک  َو 

.يزاین یب  يرگباسح ، هدنهدازج و  ره  زا  و 

3/50

اهراک رد  يزاین  یب  ِندومن  هدنب  يزور 

َهَیاَفِْکلا اَهِّلُک  يِرُومُأ  ِیف  ِینَْتقَزَر  َو 

2/51 .يداد يزور  نم  هب  میاهراک  همه  رد  ار  يزاین  یب  و 

: يزاین یب  بابسا 

یهلا لضف  .أ 

ِِهلْضَِفب اَناَنْغَأ  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

20/1 .ْدنادرگ زاین  یب  دوخ ، لضف  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

ِیِننْغَأَف َّمُهَّللا ، َِکلْضَِفبَف ،

4/22 .نادرگ مزاین  یب  ادنوادخ  دوخ ، لضف  هب  سپ 

دنوادخ ششخب  هلص و  .ب 

َِکتَبِِهب َنِیباَّهَْولا  ِهَبِه  ْنَع  اَِننْغَأ  َّمُهَّللا 

7/5 .نک زاین  یب  ناگدنشخب  ششخب  زا  دوخ ، ياطع  اب  ار  ام  ادنوادخ 

َكِداَفْرِِإب َكِْریَغ  ْنَع  اَِننْغَأ  َو 

13/5 .نادرگ زاین  یب  دوخ  ریغ  زا  ار  ام  دوخ  يرای  هب  و 

دنوادخ رایتخا  رد  دوخ ، نتشاذگاو  .ج 

َْکیَدَی َْنَیب  اَنَسُْفنَأ  اَنْحَرَط  ْذِإ  اَِننْغَأ 
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5/10 .نادرگ نامزاین  یب  میا ، هدنکفا  وت  هاگشیپ  رد  ار  شیوخ  نوچ 

یهلا تیفاع  .د 

َِکتَِیفاَِعب ِیِننْغَأ  َو 

1/23 .امرف زاین  یب  تتیفاع  هب  ارم  و 

ادخ یگدنب  تدابع و  ه ._

َِکتَداَبِِعب ٍءْیَش  ِّلُک  ْنَع  ِینَِینُْغت  ْنَأ  ...َکِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  ِبِجاَْولا  َکِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

یب يزیچ  ره  زا  تا  یگدنب  هلیـسو  هب  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  يراد ، تناگدـیرفآ  همه  رب  هک  دوخ  بجاو  ّقح  نآ  هب  نم ، يادـخ 
.ینادرگ زاین 

10/52

ینیب

ناطیش ینیب  ندیلام  كاخ  هب 

ُهَْفنَأ ْمِغْرَأ  ...َّمُهَّللا َو 
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.لامب كاخ  هب  ار  شا  ینیب  ادنوادخ و 

13/17

لطاب هدوهیب 

هدوهیب وغل و  هب  ندادن  شوگ  ببس 

ٍْوَغل َیلِإ  اَنِعاَمْسَِأب  َیِغُْصن  َال  یَّتَح  َکیِضُْری  اَِمب  ِهِیف  اَِهلاَمِْعتْسا  َو  َکیِصاَعَم ، ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

اب ات  .امرف  يرای  دزاس ، یم  دونـشوخ  ار  وت  هچنآ  هب  هام  نآ  رد  شندرب  راک  هب  ناهانگ و  زا  اضعا  يرادـهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 
6/44 .میهدن شوگ  يوغل  چیه  نامیاه  شوگ 

255 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 495 

http://www.ghaemiyeh.com


256 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 496 

http://www.ghaemiyeh.com


پ

مدق اپ 

يراوتسا ییاجرباپ 

شاداپ

دنوادخ كانسرت  رفیک  راشرس و  شاداپ 

ِِهباَقِع ِروُذْحَم  ْوَأ  ِِهباََوث ، ِرُوفْوَم  ْنِم  ِْهَیلِإ  َُهبَدَن  اَم  َیلِإ  ُهَضَبَق  ِهِرُمُع  َباَسِح  َبَعْوَتْسا  ...اَذِإ  یَّتَح 

كانـسرت رفیک  ای  ناوارف  شاداپ  زا  دوب ، هدناوخارف  هچنآ  يوس  هب  هتفرگ ، ار  وا  دَناتـسب ، ار  شا  یگدنز  باسح  هدیرفآ )  ) هک ینامز 
.دزاس هناور  دوخ 

6/1

ناراکوکین نارادرکدب و  هب  نداد  ازج 

یَنْسُْحلِاب اُونَسْحَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَی  اُولِمَع َو  اَِمب  اوُءواَسَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  ...

.دنک تیانع  وکین  شاداپ  ار  ناراکوکین  دهد و  ازج  ناشرادرک  راک و  قفو  رب  ار  ناراکدب  ات 

6/1 ، 7/6

ندیسر ازج  هب  ِزور 

ْتَبَسَک اَِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يَزُْجت  َمْوَی 

12/1 ، 11/24 .دوش هداد  ازج  هدرک ، بسک  هچنآ  هب  سک  ره  هک  يزور 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  هب  دنوادخ ، شاداپ 

...ْمِهِمْوَق َراَیِد  َکِیف  ْمِهِرْجَه  یَلَع  ْمُهْرُکْشا  َو 

.نک تیانع  شاداپ  دندرک  ترجه  ناشناشیوخ  ياهرهش  زا  وت  هار  رد  هکنآ  رطاخ  هب  ار  ناشیا  و 

8/4
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  نیعبات  هب  یهلا ، شاداپ 

َِکئاَزَج َْریَخ  ...ٍناَسْحِِإب  ْمَُهل  َنیِِعباَّتلا  َیلِإ  ْلِصْوَأ  َّمُهَّللا َو 

9/4 .ناسرب ناشیا  ِراکوکین  ِنیعبات  هب  ار  دوخ  شاداپ  نیرتهب  ادنوادخ و 

شاداپ راوازس  ِکین  راک  نتفرن  تسد  زا  ببس 

َكَءاَزَج اَِهب  ُّقِحَتْسَن  ٌهَنَسَح  اَنَتوُفَت  َال  یَّتَح  َِکباََوث ، ِتاَبِجُوم  ِیف  ...اَِنبُوُلق  ِتاَسَمَه  ْلَعْجا  َو 

نامتسد زا  میوش  وت  شاداپ  راوازـس  نآ  ببـس  هب  هک  یکین  راک  ات  هد ، رارق  دوش  وت  شاداپ  ثعاب  هچنآ  رد  ار  نامیاه  لد  ياهزار  و 
7/9 .دورن

دنوادخ نتساوخن  شاداپ  نداد و  تمعن 
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ُهاَطْعَأ ْنَم  ِءاَزَج  ِیف  ُبَغْرَی  َال  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 

11/16 .دهاوخ یمن  شاداپ  داد ، تمعن  هک  ره  هب  هکنآ  ییوت  و 

ِءاَزَْجلا ِیف  ُبَغْرَی  َال  ْنَم  اَی  َّمُهَّللا 

.دهاوخ یمن  شاداپ  هک  یسک  يا  ادنوادخ 

1/45

دارفا یخرب  هب  هدنب ، نداد  شاداپ  قیفوت 

ِهَلِّصلِاب ِینَعَطَق  ْنَم  َِیفاَکُأ  َو  ِلْذَْبلِاب ، ِینَمَرَح  ْنَم  َبِیثُأ  َو  ِِّرْبلِاب ، ِینَرَجَه  ْنَم  َيِزْجَأ  ...ْنَِأل  ِینْدِّدَس  َو 

ار یـسک  .مشخب و  شاداپ  شـشخب  اب  هدومن ، ممورحم  هکنآ  هب  .مهد و  ازج  یکین  هب  ار  هدرک  يرود  نم  زا  هکنآ  ات  هد  قیفوت  ارم  و 
9/20 .مهد تافاکم  نتسویپ  هب  هدش  ادج  نم  زا  هک 

یهلا هدش  هداد  هدعو  شاداپ  هب  هدنب ، لیم 

ِدوُعْوَْملا ِباََوث  َقْوَش  ...ِیْنقُزْرا  َو 

9/22 .امرف ما  يزور  ار  یتشهب ) (ي  اه هدعو  ِشاداپ  ِقایتشا  و 

ِدوُعْوَْملا ِباََوث  َقْوَش  ...اَْنقُزْرا  َّمُهَّللا 

53/45 .نادرگ ام  يزور  ار  هدش  هداد  هدعو  ِشاداپ  ِقوش  ادنوادخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  ترایز  هرمع و  ّجح ، شاداپ 

...اًروُکْشَم ًالُوبْقَم ، َِکلَذ  ْلَعْجا  ...َِکلوُسَر َو  ِْربَق  ِهَراَیِز  َو  ِهَرْمُْعلا ، ِّجَْحلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َّمُهَّللا َو 

4/23 .هد رارق  هدش  هداد  شاداپ  هدش و  هتفریذپ  ار  نآ  .تربمایپ و  ربق  ترایز  هرمع و  ّجح و  هب  راذگ  ّتنم  نم  رب  ادنوادخ و 

دنزرف تیبرت  يارب  نیدلاو ، هب  ادخ  شاداپ 

ِیتَِیبَْرت اَمَُهل  ْرُکْشا  َّمُهَّللا 

7/24 .نک ینادردق  نم ، نداد  شرورپ  ساپ  هب  نانآ  زا  ادنوادخ 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 499 

http://www.ghaemiyeh.com


دنزرف تشادیمارگ  تهج  نیدلاو ، هب  ادخ  شاداپ 

ِیتَمِرْکَت یَلَع  اَمُْهِبثَأ  ...َّمُهَّللا 

.هد شاداپ  منتشاد ، یمارگ  رب  ار  اهنآ  ادنوادخ 

7/24

یهلا رماوا  شاداپ 

َُهباَقِع اَنَْتبَّهَر  اَنَتْرَمَأ َو  اَم  ِباََوث  ِیف  اَنَْتبَّغَر  اَنَْتیَهَن َو  اَنَتْرَمَأ َو  اَنَتْقَلَخ َو  َکَّنِإَف 

هداد ناممیب  دوخ  ینامرفان  رفیک  زا  نامتبغر و  يدرک ، رما  ار  ام  هچنآ  شاداپ  رد  يا و  هدومن  یهن  رما و  يدـیرفآ و  ار  اـم  وت  اـنامه 
6/25 .يا

رادرکدب ناگیاسمه  هب  نداد ، وکین  شاداپ 

ْمُهَئیِسُم ِناَسْحِْإلِاب  يِزْجَأ  َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .مهد شاداپ  یکین  هب  ار  ناشراکدب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

258 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 500 

http://www.ghaemiyeh.com


وجگنج ناملسم  شاداپ  دننامه  یشاداپ 

ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

شاداپ نوگمه  گنـسمه و  ار  يو  سپ  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
.هد شاداپ  وا ،

16/27

ناراکوکین شاداپ  ندشن  هابت 

َنِینِسْح _ ُْملا ُرْجَأ  ِْهیََدل  ُعیِضَی  َال  ْنَم  اَی 

3/31 .دوش یمن  هابت  وا  دزن  ناراکوکین ، شاداپ  هک  یسک  يا 

مک ساپس  هدنهد  شاداپ  ادخ ،

ِرْکُّشلا َلِیلَق  ُرِکاَّشلا  ...َکَّنِإ 

7/36 .یمک ِرکش  هدنهد  شاداپ  وت  انامه 

مک تعاط  يربنامرف و  هب  یهلا ، شاداپ 

ِهِیف ُعاَُطت  اَم  ِلِیلَق  یَلَع  ُبِیُثت  َو 

6/37 .یهد یم  شاداپ  دوش ، وت  زا  هک  یتعاط  ْكدنا  رب  و 

ناگدنب يرازگرکش  رب  شاداپ ، بوجو 

ْمُهَْتیَفاَکَف َکَنوُد  ُْهنِم  ِعاَِنْتمِالا  َهَعاَِطتْسا  اوُکَلَم  ٌْرمَأ  ...ْمَُهباََوث  ِْهیَلَع  َْتبَجْوَأ  يِذَّلا  َكِداَبِع  َرْکُش  َّنَأَک  یَّتَح  ...ُهَتْرَکَش  اَم  َریِسَی  ُرُکْشَت 

يراک يدـنادرگ -  مزال  ار  اهنآ  شاداپ  هک  تناگدـنب -  يرازگرکـش  ایوگ  هکنیا  ات  .یهد  یم  ازج  یتفریذـپ ، هک  ار  يراک  كدـنا 
6/37 .يا هداد  دزم  ار  اهنآ  ور  نیا  زا  سپ  .دنتشاد  ار  نآ  زا  يراددوخ  ییاناوت  وت ، نودب  نانآ  هک  تسا 

كدنا لمع  هب  ادخ ، شاداپ 

ُهَتْرَکَش اَم  َریِسَی  ُرُکْشَت 

.یهد یم  ازج  یتفریذپ ، هک  ار  يراک  كدنا 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 501 

http://www.ghaemiyeh.com


6/37

َُهل ُلَمُْعی  اَم  َریِسَی  ُرُکْشَی  ...ْنَم  اَی 

6/46 .دراد یم  ساپس  دوش ، یم  ماجنا  وا  يارب  هک  ار  یلمع  كدنا  هک  یسک  يا 

يربنامرف زا  شیپ  ناگدنب ، شاداپ  ندومن  هدامآ 

َِکتَعاَط ِیف  اوُضیُِفی  ْنَأ  َْلبَق  ْمَُهباََوث  َتْدَدْعَأ  َو 

7/37 .دنوش دراو  تتعاط  رد  هکنآ  زا  شیپ  يا ، هدومن  هدامآ  ار  ناششاداپ  و 

ربنامرف شاداپ 

...َُهل ُهَْتیَّلََوت  َْتنَأ  اَم  ِعیِطُْمِلل  ُرُکْشَت  َكاَصَع  ْوَأ  َکَعاَطَأ  ْنَم  ِهَلَماَعُم  ِیف  َکَمَرَک  َنَْیبَأ  اَم  َکَناَْحبُسَف 

وت هچنآ  رد  ربنامرف  زا  تسا ، هدرک  ینامرفان  ای  هدرک  تعاطا  ار  وت  هک  یـسک  اب  راتفر  رد  وت  مرک  تسا  راکـشآ  هچ  وت ! یهّزنم  سپ 
مهارف شیارب 
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10/37 .ینک یم  رّکشت  يا ، هدومن 

یهلا شاداپ  نتفاین  ربنامرف و 

ََکباََوث َدِقْفَی  ْنَأ  َکَشْوََأل  ُهَْتیَّلََوت  َْتنَأ  اَم  یَلَع  َعیِطُْملا  َتْأَفاَک  َْول  َو 

12/37 .داد یم  تسد  زا  ار  وت  شاداپ  اسب  هچ  یهد ، ازج  يا ، هتشامگ  نآ  رب  ار  وا  وت  هچنآ  رب  ار  ربنامرف  دوب ) انب   ) رگا و 

تدم هاتوک  رادرک  هب  تّدمدنلب ، شاداپ 

ِهَِدلاَْخلا ِهَلیِوَّطلا  ِهَّدُْملِاب  ِهَِیناَْفلا  ِهَریِصَْقلا  ِهَّدُْملا  یَلَع  ُهَْتیَزاَج  َکِمَرَِکب  َکَّنَِکل  ...

12/37 .يداد یگشیمه  ِتّدمزارد  شاداپ  رذگدوز ، ِتّدم  هاتوک  لمع  ربارب  رد  تمرک  اب  ار  وا  وت  یلو  ...

ندوبن یهلا  شاداپ  راوازس 

!؟ یَتَم َال ! َِکباََوث ؟ ْنِم  اًْئیَش  ُّقِحَتْسَی  َناَک  یَتَمَف 

13/37! هاگ چیه  هن ! دش ؟ یم  وت  يوس  زا  یباوث  ّقحتسم  يا ) هدنب  نینچ   ) یک سپ 

هدنب شاداپ  ندراذگورف 

َكاَضْرَأ ْنَم  َباََوث  َُکلاَفْغِإ  ُفاَُخی  َال  َو 

16/37 .يراذگورف ْدنادرگ ، دونشوخ  ار  وت  هکنآ  شاداپ  هک  تسین  یسرت  و 

ناراکوکین شاداپ  نماض  ادخ ،

َنِینِسْح _ ُْملا ِءاَزَج  َنِماَض  اَی 

5/40 .ناراکوکین شاداپ  نماض  يا 

ناگدنب نتفای  شاداپ  تهج  یلماع  نآرق ،

ِهَماَیِْقلا ِهَصْرَع  ِیف  َهاَجَّنلا  ِِهب  يَزُْجن  اًبَبَس  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

8/42 .هد رارق  تمایق  هصرع  رد  تاجن  تروص  هب  ام  شاداپ  زیواتسد  ار  نآرق  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دنوادخ ، شاداپ 
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َْنیَفَطْصُْملا َنِیلَسْرُْملا  َِکئاَِیْبنَأ  َو  َنِیبَّرَقُْملا ، َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  اًدَحَأ  َْتیَزَج  اَم  َلَْضفَأ  ...َِکتَالاَسِر  ْنِم  َغََّلب  اَِمب  ِهِزْجا  َّمُهَّللا 

دوخ و کـیدزن  ناگتـشرف  زا  یکی  هب  هک  یـشاداپ  نیرتهب  .هد  شاداـپ  دومن ، غـالبا  ار  وت  ياـه  ماـیپ  هکنیا  ببـس  هب  ار  وا  ادـنوادخ 
22/42 .يداد تا  هدیزگرب  هدش  هداتسرف  ناربمایپ 

ناراکوکین نارکاش و  شاداپ 

َنِینِسْح _ ُْملا َءاَزَج  َِکلَذ  یَلَع  اَنَیِزْجَِیل  ...ِِهلْهَأ  ْنِم  اَنَلَعَج  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

1/44 .دهد ناراکوکین  شاداپ  نآ ، رب  ار  ام  ات  .داد  رارق  ساپس  لها  زا  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس 

یهلا شاداپ  يارب  زج  ندیشکن ، جنر 

َِکباََوث ْنِم  ِینُْدی  اَم  اَّلِإ  َفَّلَکَتَن  َال  ...یَّتَح  ...َکیِصاَعَم  ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 
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جنر هب  دـنک ، کـیدزن  وـت  شاداـپ  هب  هـچنآ  رد  زج  ار  دوـخ  اـت  .اـمرف  يراـی  ناـهانگ  زا  اـضعا  يرادـهگن  اـب  شا ، هزور  رب  ار  اـم  و 
7و6/44 .میزادنین

( لمع  ) ِشاداپ رد  یناسمه  مدع 

ِءاَوَّسلا یَلَع  ُهَْدبَع  ُِئفاَُکی  َال  ْنَم  اَی  َو 

3/45 .دهد یمن  ازج  شلمع )  ) ناسمه ار  دوخ  هدنب  هک  یسک  يا  و 

رگشیاتس هدنهد  شاداپ  ادخ ،

َكَرَکَش ْنَم  ُرُکْشَت 

6/45 .ینک ینادردق  درک ، رکش  ار  وت  هک  ره 

َكَدِمَح ْنَم  ُِئفاَُکت  َو 

.یهد ازج  درازگ ، ساپس  ار  وت  هک  ره  و 

7/45

یهلا شاداپ  هب  یبای  تسد  هلیسو  مایق  هزور و 

َِکَتبُوثَم ْنِم  ِْهَیلِإ  اَْنبَّبَسَت  ...ُهَْلَیل َو  َِکنْوَِعب  اَنُْمق  َو  ُهَراَهَن ، َكِْرمَِأب  اَنْمُصَف 

21/45 .میداد رارق  وت  شاداپ  هلیسو  ار  نآ  .میتساخ و  اپ  هب  ار  شبش  وت  يرای  هب  میتفرگ و  هزور  ار  شزور  وت  نامرف  هب  سپ 

ناضمر هام  رد  شاداپ ، بلط 

اًرْجَأ ِطیِْرفَّتلا  َنِم  ِهِیف  اََنباَصَأ  اَم  یَلَع  اَنْرُجْأَف 

ِهِیف َبوُغْرَْملا  َلْضَْفلا  ِِهب  ُكِرْدَتْسَن 

45/45 .میبایرد ار  هدیدنسپ  لضف  نآ  اب  هک  یشاداپ  .هد  شاداپ  هدیسر ، ام  هب  هام  نآ  رد  یهاتوک  زا  هچنآ  رب  ار  ام  سپ 

دباع راد و  هزور  دننامه  یشاداپ 

ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ِهِیف  ََکل  َدَّبَعَت  ْوَأ  ُهَماَص ، ْنَم  ِروُجُأ  َْلثِم  اََنل  ُْبتْکا  َو 
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51/45 .سیونب دننک ، یم  تدابع  ار  وت  تمایق  زور  ات  هام  نیا  رد  ای  دنا  هتفرگ  هزور  هک  یناسک  شاداپ  دننام  ام  يارب  و 

كدنا یلمع  هب  گرزب ، یشاداپ 

ِلِیلَْجلِاب يِزاَُجی  ِلِیلَْقلا َو  یَلَع  ُرُکْشَی  ْنَم  اَی  َو 

7/46 .دهد یم  گرزب  شاداپ  دراذگ و  یم  ساپس  ار  مک  لمع )  ) هک یسک  يا  و 

ریگارف لماک و  شاداپ  اب  یساپس 

ُهُءواَزَج ٍءاَزَج  َّلُک  ُقِْرغَتْسَی  َو  ُُهباََوث ، َْکیََدل  ُلُمْکَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

.دریگارف ار  اهازج  همه  شیازج  و  دشاب ، لماک  وت  دزن  نآ  شاداپ  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

42و36/47

هدنهد شاداپ  ِدنوادخ 

اًیِزاَج َِکب  یَفَک  َو 

3/50 .يا هدنهدازج  وت  هک  سب  نیمه  و 
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هاشداپ

هاشداپ هبلغ  یخلت 

ِناَْطلُّسلا َِهلْوَص  َهَراَرَم  ...اَنِفْکا  َو 

.رادهگن هاشداپ  هبلغ  رهق و  یخلت  زا  ار  ام  و 

10/5

ناگدنب رب  هاشداپ ، ندومن  متس 

ُناَْطلُّسلا اَنَمَّضَهَتَی  ...ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن 

.دنک 6/8 متس  ام  هب  هاشداپ  هکنیا  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ 

رگمتس هاشداپ  ّرش  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ٍدِینَع ٍناَْطلُس  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  يرگمتس  ِهاشداپ  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

راکمتس هاشداپ  زا  ندیسرت  دننامه  نیدلاو ، زا  ندیسرت 

ِفوُسَْعلا ِناَْطلُّسلا  َهَْبیَه  اَمُُهباَهَأ  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

.مشاب 5/24 كانمیب  هماکدوخ ، هاشداپ  زا  سرت  نوچمه  مردام ) ردپ و   ) ود ره  زا  هک  نادرگ  نانچ  ارم  ادنوادخ 

یهاشداپ

یهاشداپ کلم و  ره  هدنراد  ادخ ،

ِْکلُْملا ُِکلاَم  ...َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  یِّنَأ 

21/6 .یکلم ره  بحاص  وت  هک  مهد  یم  تداهش  نم  انامه 

هدنب هب  یتخس )  ) ندمآ دورف  یهلا و  هطلس 

ََّیلِإ ُهَتْهَّجَو  َِکناَْطلُِسب  ...ُُهْلِقث َو  ِینَدَّأَکَت  ْدَق  اَم  ِّبَر  اَی  ِیب  َلََزن  ْدَق  َو 
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6/7 .يداتسرف نم  رب  ار  نآ  شیوخ  هطلس  هب  وت  تسا و  راوشد  نم  رب  نآ  ینیگنس  هک  هدمآ  دورف  يزیچ  نم  رب  نم ، راگدرورپ  يا  و 

مغ یهاشداپ  نداد  تسکش 

َِکلْوَِحب ِّمَْهلا  َناَْطلُس  یِّنَع  ْرِسْکا  َو 

8/7 .نکشب نم  رب  ار  هودنا  مغ و  هطلس  تا  ییاناوت  هب  و 

( تشهب  ) نادیواج یهاشداپ  رد  ناگدنب ، ندرک  اهر 

َِدبَْألا ِْکُلم  ِیف  اَنْحَرْسا  َو 

5/35 .نک اهر  يدبا ، تنطلس  رد  ار  ام  و 

ادخ یهاشداپ  ياه  هناشن  زا  يا  هناشن  هام ،

ِِهناَْطلُس ِتاَماَلَع  ْنِم  ًهَماَلَع  َو  ِهِْکُلم ، ِتاَیآ  ْنِم  ًهَیآ  َکَلَعَج  َو 

2/43 .داد رارق  شتنطلس  ياه  تمالع  زا  یتمالع  شا و  یهاشداپ  ياه  هناشن  زا  يا  هناشن  ار  وت  و 
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ادخ ّیلو  هب  تنطلس ، ندومن  اطع 

اًریِصَن اًناَْطلُس  َْکنَُدل  ْنِم  ِِهتآ  َو 

61/47 .امرف اطع  دنمزوریپ  یتنطلس  دوخ ، بناج  زا  ار  وا  و 

تسادخ يارب  یهاشداپ 

َْکلُْملا ََکل  َّنَِأب  اَنَّبَر  َّمُهَّللا 

2/48 .تسوت يارب  یهاشداپ  هک  یتسرد  هب  ام ، راگدرورپ  يا  ادنوادخ ،

َدْمَْحلا َْکلُْملا َو  ََکل  َّنَِأب  َّمُهَّللا 

3/48 .تسوت هب  صتخم  ساپس  یهاشداپ و  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ 

هدنب ندومن  باذع  اب  ادخ ، کلم  شیازفا  مدع 

ٍهَّرَذ َلاَْقثِم  َکِْکُلم  ِیف  ُدیِزَی  اَّمِم  ِیباَذَع  َْسَیل 

6/50 .دیازفیب وت  یهاشداپ  رب  يا  هّرذ  هک  تسین  يزیچ  نم ، باذع 

ادخ یهاشداپ  هدنب و  باذع 

ِْهیَلَع َْربَّصلا  َُکْتلَأََسل  َکِْکُلم  ِیف  ُدیِزَی  اَّمِم  ِیباَذَع  َّنَأ  َْول  َو 

6/50 .متساوخ یم  وت  زا  ار  نآ  رب  ییابیکش  هنیآ  ره  دوزفا ، یم  تا  یهاشداپ  رد  هک  دوب  يزیچ  نم  باذع  رگا  و 

: ادخ یهاشداپ  ياه  یگژیو 

نایاپ یب  یتّدم  ياراد  .أ 

ِهِْکُلم ُهَّدُم  یِهَْتنَت  َال  ْنَم  اَی  َو 

2/5 .دسر یمن  نایاپ  هب  وا  یهاشداپ  نامز  هک  یسک  يا  و 

ٍهَّیِرِخِآب َُهل  یَهَْتنُم  َال  ...ازِع  َُکناَْطلُس  َّزَع 

4/32 .تسین شرخآ  يارب  ینایاپ  هک  تسا ، تّزع  اب  نانچ  وت ، ییاورنامرف 
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ناگدنب رب  هدنریگارف  .ب 

َُکناَْطلُس َکُْکُلم َو  اَنیِوْحَی 

10/6 .دریگ یمارف  ار  ام  هک  تسوت  ییاورنامرف  هطلس و 

نآ زا  ییاهر  مدع  .ج 

َِکناَْطلُس ْنِم  ِجوُرُْخلا  یَلَع  ِیل  َهَُّوق  َال  َو 

.تسین 6/21 وت  تنطلس  زا  جورخ  يارب  ییورین  ارم  و 

؟ َکِْکُلم ِْریَغ  ِیف  َُهل  َبَهْذَم  َال  ْنَم  َْکنِم  وُْجنَی  َْفیَک 

؟1/52 دشاب یمن  شیارب  یهار  وت ، ورملق  ریغ  رد  هک  یسک  دبای ، ییاهر  وت  زا  هنوگچ 

تابث .د 

ِدُولُْخلِاب ِدِّبَأَتُْملا  ِْکلُْملا  اَذ  اَی  َّمُهَّللا 

263 ص : 
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.دیواج 1/32 هدنیاپ  یهاشداپ  بحاص  يا  ادنوادخ 

ُلوُزَی َال  ٌِتباَث  َُکناَْطلُس  َو 

.تسا لاوز  یب  تباث و  وت  تنطلس  و 

19/46

ندوب نابیتشپ  رکشل و  نودب  ه ._

ٍناَوْعَأ َال  ٍدُونُج َو  ِْریَِغب  ِِعنَتْمُْملا  ِناَْطلُّسلا  ...اَذ  اَی  َّمُهَّللا 

2و1/32 .نارای نایرکشل و  نودب  ِراوتسا  ياورنامرف  يا  ادنوادخ 

يراوتسا یگریچ و  .و 

ٍهَّیِرِخِآب َُهل  یَهَْتنُم  َال  َو  ٍهَِّیلَّوَِأب ، َُهل  َّدَح  َال  ازِع  َُکناَْطلُس  َّزَع 

.تسین شرخآ  يارب  ینایاپ  شلّوا و  يارب  يّدح  هک  تسا ، تّزع  اب  نانچ  وت ، ییاورنامرف 

4/32

یگیاپدنلب .ز 

ِهِدَمَأ ِغُوُلب  َنوُد  ُءاَیْشَْألا  ِتَطَقَس  اُولُع  َکُْکُلم  یَْلعَتْسا  َو 

.دوش 5/32 طقاس  نآ ، نایاپ  هب  ندیسر  زا  شیپ  زیچ  همه  هک  تسا ، هبترمدنلب  نانچ  وت ، تنطلس  و 

ندوب یگشیمه  .ح 

َکِْکُلم ِماَوَِدب  ًهَِقث  ْمُهَْتلَْهمَأ 

17/46 .يراد دامتعا  دوخ  یهاشداپ  ماود  هب  هک  يا  هداد  ناشتلهم  تهج  نآ  زا 

َنیِعیِطُْملا ُهَعاَط  ِهِیف  َدیَِزت  ْنَأ  ْنِم  ُمَوْدَأ  َکُْکُلم  ...ْنَِکل 

6/50 .دیازفیب نآ  رب  ناربنامرف  ِتعاط  هک  تسا  نآ  زا  رترادیاپ  تا  یهاشداپ  یلو 

اناوت يوق و  .ط 
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َکَعَْنمَأ اَم  ٍکِیلَم  ْنِم  َکَناَْحبُس 

24/47! يریذپان تسکش  هک  هاشداپ  يا  یهّزنم ! كاپ و 

ندوب گرزب  .ي 

َنیِعیِطُْملا ُهَعاَط  ِهِیف  َدیَِزت  ْنَأ  ْنِم  ...ُمَظْعَأ  َّمُهَّللا  َُکناَْطلُس  ْنَِکل 

.دیازفیب نآ  رب  ناربنامرف  ِتعاط  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  وت  تنطلس  ادنوادخ ، یلو 

6/50

نآ صقن  شهاک و  مدع  .ك 

َنِیِبنْذُْملا ُهَیِصْعَم  ُْهنِم  َصُْقنَت  ...ْنَأ  ْنِم  ُمَوْدَأ  َکُْکُلم  َو  ُمَظْعَأ ، َّمُهَّللا  َُکناَْطلُس  ْنَِکل 

6/50 .دهاکب نآ  زا  يزیچ )  ) ناراکهنگ ینامرفان  هک  تسا  نآ  زا  رترادیاپ  تا  یهاشداپ  رت و  گرزب  وت  تنطلس  ادنوادخ ، یلو 
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َکَلُسُر َبَّذَک  َو  َِکب ، َكَرْشَأ  ْنَم  َکَناَْطلُس  ُصُْقنَی  َال 

.دهاک یمن  تا  ییاورنامرف  زا  درامش ، وگغورد  ار  تناربمایپ  دَروآ و  كرش  وت  هب  هک  یسک 

3/52

هبلغ رهق و  .ل 

َکَناَْطلُس َرَْهقَأ  َو  َکَنْأَش ، َمَظْعَأ  اَم  َکَناَْحبُس 

4/52! تا یهاشداپ  تسا  بلاغ  هچ  و  وت ! هبترم  تسگرزب  هچ  یهّزنم ! كاپ و 

دهز ییاسراپ 

هراپ هراپ 

خزود نانکاس  ياه  هدور  ندش  هراپ  هراپ 

اَِهناَّکُس َهَِدْئفَأ  َءاَْعمَأ َو  ُعِّطَُقی  يِذَّلا  اَِهباَرَش  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو 

.مرب یم  هانپ  وت  هب  دنک ، یم  هراپ  هراپ  ار  شنانکاس  ِلد  هدور و  هک  شا  یندیماشآ  زا  و 

31/32

هدنب لصافم  ندش  هراپ  هراپ 

ِیلاَصْوَأ ْتَعَّطَقَت  ...اَذِإ  ِیلاَح  ...ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو 

6/53 .نک محر  دوش ، هراپ  هراپ  ملصافم  هک  یماگنه  نم ، لاح  رب  نم ! يالوم 

يرادهگن يرادساپ 

یگدنکارپ یگدیشاپ 

رارصا يراشفاپ 

يراد نتشیوخ  ینمادکاپ 

ناگیاسمه زا  مشچ  نتسبورف  و  ینمادکاپ ،
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ًهَّفِع ْمُْهنَع  يِرََصب  ُّضُغَأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .مدنبورف ناشیا  زا  هدید  ینمادکاپ ، اب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

هدنب يارب  ینمادکاپ ، ندومن  مهارف 

َفاَفَْعلا ...َِیل  ْعَمْجا  َو 

130/47 .زاس مهارف  میارب  ار  ینمادکاپ  و 

یگزیکاپ یکاپ و 

دنوادخ ياه  مان  ندوب  هّزنم  كاپ و 

ُهُءواَمْسَأ ْتَسَّدَقَت 

7/1 .تسا سّدقم  شیاه  مان 

َنِیبوُْسنَْملا ِنَع  َكُءواَمْسَأ  ْتَسَّدَقَت 

.تسا رت  سّدقم  ناراد  بسن  زا  تیاه  مان 

14/39

كاپ ياه  يزور  ناگدنب و 

ِقْزِّرلا ِتاَبِّیَط  اَْنیَلَع  يَرْجَأ  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 
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17/1 .تخاس يراج  نامیارب  ار  هزیکاپ  ياه  يزور  هک  ار  ییادخ  ساپس  و 

ِقْزِّرلا ِتاَبِّیَِطب  اَناَّذَغ  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

20/1 .داد نامشرورپ  هزیکاپ ، ياه  يزور  اب  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

وا نادناخ  تیب و  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  یکاپ 

ُهَتْدَعَو اَم  َّلَجَأ  ِهَعاَفَّشلا  ِنْسُح  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  ِِهتَّمُأ  َنیِرِهاَّطلا َو  ِِهلْهَأ  ِیف  ُْهفِّرَع 

25/2 .نک هاگآ  يا ، هداد  هدعو  وا  هب  هچنآ  زا  شیب  شتّما ، نانمؤم  شکاپ و  هداوناخ  هرابرد  وکین  تعافش  زا  ار  وا 

َنیِرِهاَّطلا َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف 

24/6 .تسرف دورد  دنا ، نیرت  فیرش  راکوکین و  هزیکاپ ، كاپ ، هک  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ 

َنیِرِهاَّطلا َنِیبِّیَّطلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  یَلَع  ...ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

15/17 .تسرف دورد  وا  هزیکاپ  كاپ و  هداوناخ  رب  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

َنیِرِهاَّطلا ِِهْتَیب  ِلْهَأ  َو  َِکلوُسَر ، َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

1/24 .تسرف دورد  شکاپ  نادناخ  رب  تا و  هداتسرف  دوخ و  هدنب  دّمحم  رب  ادنوادخ 

َنیِرِهاَّطلا َِکتَّیَِرب  ْنِم  ِهَْوفِّصلا  ِِهتَْرتِع  ٍدَّمَُحم َو  ...یَلَع  ِّلَص  َو 

5/34 .تسرف دورد  دنتسه ، وت  كاپ  ناگدیرفآ  زا  هک  وا  هداوناخ  دّمحم و  رب  و 

َنیِرِهاَّطلا َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  ُماَلَّسلا  َو 

22/42 .داب دنناکاپ ، ناگزیکاپ و  هک  وا  نادناخ  رب  وا و  رب  دورد  و 

َنیِرِهاَّطلا َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 

7/43 .دتسرف دورد  دنا ، هزیکاپ  كاپ و  هک  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  و 

َِکتَداَرِِإب اًریِهْطَت  ِسَنَّدلا  ِسْجِّرلا َو  َنِم  ْمُهَتْرَّهَط  ...َكِْرمَِأل َو  ْمُهَتْرَتْخا  َنیِذَّلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِِبئاَطَأ  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

زا ار  نانآ  شیوخ ، تساوخ  هب  يدـیزگرب و  دوخ  نامرف  يارب  هک  نانآ  تسرف ، دورد  شا  هداوناـخ  نارت  هزیکاـپ  رب  نم ، راـگدرورپ 
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56/47 .يدومن كاپ  یگدولآ  يدیلپ و 

َنیِرِهاَّطلا َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 

133/47 .دتسرف دورد  دنا ، هزیکاپ  كاپ و  هک  شنادناخ  دّمحم و  رب  دنوادخ  و 

ِراَیْخَْألا َنیِرِهاَّطلا  ِراَْربَْألا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  یَلَع  ...ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ 

3/48 .یتسرف دورد  دنا ، هدیزگرب  ِناکاپ  ِناراکوکین  هک  دّمحم  نادناخ  رب  دّمحم و  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا 

َنیِرِهاَّطلا ِِهلآ  یَلَع  ...ٍدَّمَُحم َو  اَنِدِّیَس  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 

نادناخ رب  دّمحم و  ام ، رورس  رب  ادخ  دورد  و 

266 ص : 
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9/54 .داب شکاپ 

ادخ نتسناد  كاپ  سیدقت و  و  ناگتشرف ،

َکِسیِدْقَت ْنِم  َنُومَأْسَی  َال  ...َنیِذَّلا  َکِشْرَع  ُهَلَمَح  َّمُهَّللا َو 

1/3 ...دنوش یمن  گنتلد  وت  سیدقت  زا  هک  تشرع  نالماح  ادنوادخ و 

َکِسیِدْقَِتب ِباَرَّشلا  ِماَعَّطلا َو  ِنَع  ْمُهَْتیَنْغَأ  َو 

11/3 .يا هدومن  زاین  یب  یندیماشآ  یندروخ و  زا  دوخ ، سیدقت  رکذ  هب  ار  نانآ  و 

ندرک دای  یکاپ  هب  ار  ادخ 

َِکتَداَبِع َّقَح  َكاَنْدَبَع  اَم  َکَناَْحبُس 

9/3 .میدرکن شتسرپ  ار  وت  دوب ، وت  شتسرپ  هتسیاش  هک  هنوگنآ  ام  وت ، یهّزنم 

ْمُهََتباَجِإ َْتبَجْوَأ  َنیِذَّلا  َنوُّرَطْضُْملا  ُنَْحن  َکَناَْحبُس 

4/10 .يا هدنادرگ  بجاو  ار  اهنآ  تباجا  هک  میناگدنامرد  ام  وت ! یهّزنم  كاپ و 

َکَناَْحبُس

7/12 .وت یهّزنم  كاپ و 

َكاَشاَح َكُْریَغ ، ٌِرفاَغ  ِیْبنَِذل  ...َْسَیل 

15/12 .يرود هّزنم و  بویع  زا  وت  .مرادن  يا  هدنزرمآ  وت  زا  ریغ  مهانگ  يارب 

...یِّبَر َناَْحبُس 

17/13 .مراگدرورپ تسا  هّزنم 

َكاَشاَح َكِْریَغ ، ٍمِکاَِحب  ُنیِعَتْسَأ  َال  ...َّمُهَّللا 

11/14 .یهّزنم كاپ و  .میوج  یمن  يرای  وت  زج  يا  هدننک  مکح  زا  ادنوادخ 

یِسْفَن یَلَع  ِِهب  ُدَهْشَأ  اَم  َبَجْعَأ  اَم  َکَناَْحبُس 
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25/16 .مهد یم  دوخ  رب  هک  یهاوگ  نیا  زا  اتفگش  وت ، یهّزنم  كاپ و 

َْتنَأ اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َکَناَْحبُسَف 

.تسین وت  زج  يدوبعم  .یهّزنم  وت  سپ 

12/28

...َكاَصَع ْوَأ  َکَعاَطَأ  ْنَم  ِهَلَماَعُم  ِیف  َکَمَرَک  َنَْیبَأ  اَم  َکَناَْحبُسَف 

10/37 .تسا هدرک  ینامرفان  ای  هدرک  تعاطا  ار  وت  هک  یسک  اب  راتفر  رد  وت  مرک  تسا  راکشآ  هچ  وت ! یهّزنم  سپ 

! َكِْرمَأ ِیف  َرَّبَد  اَم  َبَجْعَأ  اَم  ُهَناَْحبُس 

3/43! دومن ریبدت  وت  رما  رد  هچنآ  تسا ، زیگنا  تفگش  هچ  .وا  تسا  هّزنم  كاپ و 

َکَنْأَش َّلَجَأ  اَم  َکَناَْحبُس !

! وت نأش  تسا  گرزب  هچ  یهّزنم ! كاپ و 

22/47

َکَفَْطلَأ اَم  ٍفیَِطل  ْنِم  َکَناَْحبُس 

! یفیطل رایسب  هچ  هک  یفیطل  يا  یهّزنم ! كاپ و 

23/47

َکَعَْنمَأ اَم  ٍکِیلَم  ْنِم  َکَناَْحبُس 

! يریذپان تسکش  هک  هاشداپ  يا  یهّزنم ! كاپ و 

24/47
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َكَدَی ِتاَْریَْخلِاب  َتْطََسب  َکَناَْحبُس 

.يا هدوشگ  اه  یکین  هب  ار  تتسد  یهّزنم ! كاپ و 

25/47

َکِْملِع ِیف  يَرَج  ْنَم  ََکل  َعَضَخ  َکَناَْحبُس 

26/47 .تشگ نتورف  وت  يارب  تفرگ ، رارق  وت  ملع  رد  هک  ره  یهّزنم ! كاپ و 

ُّسَُجت َال  ُّسَُحت َو  َال  َکَناَْحبُس 

27/47 .یتسه وجتسج  لباق  هن  يوش و  یم  سح  هن  یهّزنم ! كاپ و 

ٌدَدَج َُکلِیبَس  َکَناَْحبُس 

28/47 .تسا راومه  وت  هار  یهّزنم ! كاپ و 

ٌمْکُح َُکلوَق  َکَناَْحبُس 

.تسا تمکح  تراتفگ  یهّزنم ! كاپ و 

29/47

َِکتَّیِشَِمل َّداَر  َال  َکَناَْحبُس 

30/47 .تسین يا  هدننادرگزاب  وت  ّتیشم  يارب  یهّزنم ! كاپ و 

ِتاَیْآلا َرِهَاب  َکَناَْحبُس 

.تسا راکشآ  تیاه  هناشن  هک  يا  یهّزنم ! كاپ و 

31/47

َِکب ْمُهُمَلْعَأ  ََکل  َکِْقلَخ  یَشْخَأ  َکَناَْحبُس 

2/52 .تسوت ییایربک )  ) هب اهنآ  نیرت  هاگآ  وت ، زا  تناگدیرفآ  نیرت  هدنسرت  یهّزنم ! كاپ و 

َِکب َكَرْشَأ  ْنَم  َکَناَْطلُس  ُصُْقنَی  َال  َکَناَْحبُس 
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زا دَروآ ، كرش  وت  هب  هک  یسک  یهّزنم ! كاپ و 

3/52 .دهاک یمن  تا  ییاورنامرف 

َکَنْأَش َمَظْعَأ  اَم  َکَناَْحبُس 

4/52! وت هبترم  تسگرزب  هچ  یهّزنم ! كاپ و 

َتْوَْملا َکِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  َْتیَضَق  َکَناَْحبُس 

5/52 .يا هدز  مقر  تناگدیرفآ  همه  يارب  ار  گرم  یهّزنم ! كاپ و 

َْکیَلَع ُْتأَرَتْجا  ٍهَأْرُج  َّيَأ  َکَناَْحبُس 

؟3/53 مدومن يّرجت  وت  رب  تأرج  نیمادک  هب  یهّزنم ! كاپ و 

ناگتشرف یکاپ  شیازفا 

ْمِِهتَراَهَط یَلَع  ًهَراَهَط  ...ْمُهُدیَِزت  ًهاَلَص  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  َو 

25/3 .دیازفیب ناشیکاپ  رب  يا  یکاپ  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نانآ  رب  و 

هزیکاپ كاپ و  یلد  اب  ادخ ، هاگشیپ  رد  نتساخرب 

ٍّیِقَن ٍرِهاَط  ٍْبلَِقب  َْکَیلِإ  َماَقَف  ...

8/12 .هتساخرب وت  يوس  هب  هزیکاپ  كاپ و  یلد  اب  سپ  ...

هدنب یتسردنت  كاپ و  ياه  يزور 

...َِکقْزِر ِتاَبِّیَط  اَهِیف  ِینَتْأَّنَه  ِیتَّلا  ِهَّحِّصلا  ُْتقَو  َأ  ََکل ...؟ ِرْکُّشلِاب  ُّقَحَأ  ِْنَیلاَْحلا  ُّيَأ  یَِهلِإ ، اَی  يِرْدَأ ، اَمَف 

ایآ تسا ؟ رتراوازس  وت  يارب  يرازگ  ساپس  هب  لاح ، ود  نیا  زا  کی  مادک  مناد  یمن  نم  يادخ  يا 
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؟3و2/15 يدومن اراوگ  نم  رب  ار  تا  هزیکاپ  ياه  يزور  نآ  رد  هک  یتسردنت  تقو 

اه يدب  زا  یکاپ  لماع 

ِتاَئِّیَّسلا َنِم  ِهِیف  ُتْسَمَْغنا  اَِمل  اًریِهْطَت  ...اَِهب  ِینَتْفَْحتَأ  ِیتَّلا  ِمَعِّنلا  َو  اَِهب ، ِینَتْصَّحَم  ِیتَّلا  ِهَّلِْعلا  ُْتقَو  ْمَأ  ...

مکاپ ما  هتفرورف  نآ  رد  هک  ییاه  يدـب  زا  ات  يدومن  هیدـه  نم  هب  ار  ییاه  تمعن  يداد و  تاـجن  نآ  اـب  ارم  هک  يراـمیب  تقو  اـی  ...
4/15 .دزاس

هدنب يارب  كاپ ، ياهرادرک  ندش  هتشون 

ِلاَمْعَْألا ِّیِکَز  ْنِم  ِناَِبتاَْکلا  َِیل  َبَتَک  اَم  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف  َو 

5/15 .دنتشون نم  يارب  ار  يا  هزیکاپ  ياهرادرک  لامعا ، ناگدنسیون  ْيرامیب  نآ  نیب  رد  و 

شا هداتسرف  شیپ  ِلامعا  يدیلپ  زا  هدنب ، نتخاس  كاپ 

ُْتفَلْسَأ اَم  ِسَنَد  ْنِم  ِینْرِّهَط  َو 

6/15 .امن كاپ  ما ، هداتسرف  شیپ  هچنآ  يدیلپ  زا  ارم  و 

هانگ یکرچ  زا  ندش  كاپ 

ِناَیْصِْعلا ِسَنَد  ْنِم  َریِهْطَّتلا  َِیل  ْبَه  َو 

.شخبب نم  هب  ار  هانگ  یکرچ  زا  نتشگ  كاپ  و 

112/47

هدنب ندنادرگ  كاپ  ندومن و  ظفح 

ِینْرِّهَط ِینْمِصْعا َو 

2/54 .نادرگ كاپ  نک و  ظفح  ارم 

هبوت اب  هدنب ، ندومن  كاپ 

َِهبْوَّتلِاب ِینْرِّهَط  َو 
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33/16 .نادرگ مکاپ  هبوت  اب  و 

كاپ ياه  يزور  ندناسر  لامک  هب  هلیسو  بآ 

ِقْزِّرلا ِتاَبِّیَط  ِِهب  اََنل  ُلِمُْکت  ...اًیْقَس  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

5/19 .امن باریس  ینادرگ ، لماک  نامیارب  نآ  اب  ار  هزیکاپ  ياه  يزور  هک  یناراب  اب  ار  ام  ادنوادخ 

اه شور  نیرت  هزیکاپ 

یَکْزَأ َیِه  ِیتَِّلل  ِینْقِّفَو  َو 

16/20 .هد قیفوت  شور  نیرت  هزیکاپ  هب  ارم  و 

لامعا نیرت  هزیکاپ 

اَهاَکْزَِأل ُلاَمْعَْألا  ِتََهباَشَت  اَذِإ  ...ِینْقِّفَو 

21/20 .هد مقیفوت  اهنآ  نیرت  هزیکاپ  هب  دیدرگ ، رگیدکی )  ) هیبش لامعا  هک  یماگنه 

ناگدنشخب ياه  ششخب  نیرت  هزیکاپ 

َنِیقِّدَصَتُْملا ِتاَقَدَص  یَکْزَأ  ْمِْهیَلَع  ِهَقَدَّصلا  َنِم  ِِهب  ُتْعَّرَبَت  ...اَم  ْلَعْجا  َو 
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.هد رارق  ناگدنهد  هقدص  ياه  هقدص  نیرت  هزیکاپ  مداد ، نانآ  هب  یضوع  چیه  یب  هک  یششخب  و 

2/39

یهلا ماقتنا  يراوازس  زا  سفن ، نتسنادن  هّزنم 

َِکتَمِقَن ِباَجِیتْسا  ِنِم  ُهَسْفَن  ُئِّرَُبی  َال  ...ْنَِمب  ُْهلَعْفَت  یَِهلِإ  اَی  َِکلَذ  ْلَعْفَت  ْنِإ  َکَّنِإ 

اّربم تماقتنا ، يراوازس  زا  ار  دوخ  سفن  هک  یهد ، یم  ماجنا  یـسک  هرابرد  ار  نآ  ینک ، نینچ  رگا  وت  هک  یتسرد  هب  نم ، يادخ  يا 
.دناد یمن 

11/39

ینآرق ریهطت  اب  ناگدنب ، ندومن  كاپ 

ِهِریِهْطَِتب ٍسَنَد  ِّلُک  ْنِم  اَنَرِّهَُطت  یَّتَح  ...ِراَزْوَْألا  َلِْقث  اَّنَع  ِنآْرُْقلِاب  ْطُطْحا  َو 

9/42 .ینک كاپ  یگدولآ  ره  زا  ار  ام  نآ ، یگدننک  كاپ  هب  ات  زیر ، ورف  ام  زا  ار  ناهانگ  ینیگنس  نآرق ، تمظع )  ) هب و 

یکاپ تراهط و  هام  ون ، هام 

ُماَثْآلا اَهُسِّنَُدت  َال  ٍهَراَهَط  ...َلاَلِه  َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

.دنکن هدولآ  ار  نآ  ناهانگ  هک  دهد ، رارق  یتراهط  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

4/43

ون هام  ناگدننیب  نیرت  هزیکاپ 

ِْهَیلِإ َرَظَن  ْنَم  یَکْزَأ  ...ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 

6/43 .هد رارق  دنا ) ) هتسیرگن هام )  ) نآ يوس  هب  هک  یناسک  نیرت  كاپ  زا  ار  ام  و 

یگزیکاپ هام  ناضمر ،

ِصیِحْمتَّلا َرْهَش  َو  ِروُهَّطلا ، َرْهَش  ...َناَضَمَر  َرْهَش  ُهَرْهَش  ُِلبُّسلا  َْکِلت  ْنِم  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

3/44 .داد رارق  اه  هار  نآ  زا  یکی )  ) ار يزاسکاپ  هام  یکاپ و  هام  ناضمر ، هام  دوخ ، هام  هک  تسییادخ  راوازس  ساپس  و 
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تراهط نیرت  لماک  اب  زامن ، ندروآ  اج  هب 

ِهِغَبْسَأ ِروُهَّطلا َو  ِّمَتَأ  یَلَع  ...اََهل  َنیِّدَءوُْملا  ...ََهلِْزنَم  اَهِیف  اَْنلِْزنَأ  َو 

.دنا هدروآ  اج  هب  ریگارف  مامت و  یکاپ  اب  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  نوچمه  زامن ، هرابرد  ار  ام  و 

9/44

اه ییاراد  ندومن  كاپ  تاکز و 

ِتاَوَکَّزلا ِجاَرْخِِإب  اَهَرِّهَُطن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 

10/44 .مینک كاپ  اه  تاکز  ندرک  نوریب  اب  ار  اه ) ییاراد   ) نآ هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام  و 

هزیکاپ ياهرادرک  اب  ناهانگ ، زا  ناگدنب  نتخاس  كاپ 
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ِبُونُّذلا َنِم  ِِهب  اَنُرِّهَُطت  اَِمب  ِهَیِکاَّزلا  ِلاَمْعَْألا  َنِم  ِهِیف  َْکَیلِإ  َبَّرَقَتَن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 

ناهانگ زا  نآ ، اب  ار  ام  هلیـسو  نیدـب  هک  مییوج  یم  بّرقت  وت  يوس  هب  هتـسیاش  لاـمعا  اـب  نآ  رد  هک  هد ، قیفوت  هاـم  نآ  رد  ار  اـم  و 
11و10/44 .ینک كاپ 

اهاطخ زا  ندش  كاپ  ناضمر و  هام 

ِتاَئیِطَْخلا َنِم  ِهِیف  اَنَْتیَّفَص  ْدَق  اَّنَع َو  َیِضَْقنَی  یَّتَح  ِهِماَّیَأ  ِخاَلِْسنا  َعَم  اَِنتاَِعبَت  اَّنَع  ْخَلْسا  َو 

هتخاس هزیکاپ  اهاطخ  زا  نآ  رد  ار  ام  هک  درذـگب  ام  زا  یلاح  رد  هام ) نیا   ) ات .نکب  ام  زا  ار  نامیاه  یتخـس  شیاهزور  نتـشذگ  اب  و 
15/44 .يا

مالسلا مهیلع  همئا  ناتسود  رب  هزیکاپ ، ياهدورد 

ِتاَیِکاَّزلا ...ِتاَوَلَّصلا  ...ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

64/47 .تسرفب كاپ  ياهدورد  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

هزیکاپ یگدنز  هب  هدنب ، نتشاد  هدنز 

ًهَبِّیَط ًهاَیَح  ِیِنیْحَأَف 

117/47 .راد هدنز  هزیکاپ  یتایح  هب  ارم  سپ 

ادخ ناتسود  نیرت  هزیکاپ  اب  یگیاسمه 

َِکئاَیِفْصَِأل اَهَْتنَّیَز  ِیتَّلا  ِناَنِْجلا  ِیف  َِکئاَِیلْوَأ  ْنِم  َنِیبَیْطَْألا  َِیب  ْرِواَج  َو 

هیاسمه ْتناتسود  نیرت  كاپ  اب  ارم  يا ، هتسارآ  تناگدیزگرب  يارب  ار  اهنآ  هک  ییاه  غاب  رد  و 

128/47 .نادرگ

نایاپ

دنوادخ ندوب  رِخآ 

ُهَدَْعب ُنوُکَی  ٍرِخآ  اَِلب  ِرِخْآلا  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

1/1 .دشابن يرخآ  وا  زا  سپ  هک  يرِخآ  ار ، يادخ  ساپس 
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ٍدَدَع ِّلُک  َدَْعب  ُرِخْآلا  ...َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

9/47 .رامش ره  زا  دعب  نیرخآ  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

ناگدیرفآ يارب  نّیعم ، ینایاپ 

اًدوُدْحَم اًدَمَأ  َُهل  َبَصَن  َو 

6/1 .داد رارق  دودحم  ینامز  شا ) هدیرفآ   ) وا يارب  و 

رمع ندیسر  نایاپ  هب 

ِِهباَقِع ِروُذْحَم  ْوَأ  ِِهباََوث ، ِرُوفْوَم  ْنِم  ِْهَیلِإ  َُهبَدَن  اَم  َیلِإ  ُهَضَبَق  ِهِرُمُع  َباَسِح  َبَعْوَتْسا  َو  ِهَِرثَأ ، یَْصقَأ  َغََلب  اَذِإ  یَّتَح 

ای ناوارف  شاداپ  زا  دوب ، هدناوخارف  هچنآ  يوس  هب  هتفرگ ، ار  وا  دناتـسب ، ار  شا  یگدـنز  باسح  دـسر و  شرمع  نایاپ  هب  هک  ینامز 
6/1 .دزاس هناور  دوخ  كانسرت  رفیک 

...ْتَهَْتنا ِدَق  ِرُمُْعلا  َهَیاَغ  ...يَأَر  اَذِإ  یَّتَح 

.هدیسر نایاپ  هب  رمع  تّدم  دنیب  یم  هکنیا  ات 

8/12

271 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 526 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ زا  نایاپ ، یب  یساپس 

ِِهتَیاَِغل َغَْلبَم  َال  ...ِهِّدَِحل َو  یَهَْتنُم  َال  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

28و27/1 .دشاب یم  تیاهن  نودب  شرِخآ  اهتنا و  نودب  شّدح  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

ادخ تمظع  ياه  یتفگش  يریذپان  نایاپ 

ِِهتَمَظَع ُِبئاَجَع  یِضَْقنَت  َال  ْنَم  اَی 

.درادن ینایاپ  وا  یگرزب  ياه  یتفگش  هک  یسک  يا 

1/5

ادخ یهاشداپ  تّدم  ندیسرن  رخآ  هب 

ِهِْکُلم ُهَّدُم  یِهَْتنَت  َال  ْنَم  اَی  َو 

2/5 .دسر یمن  نایاپ  هب  وا  یهاشداپ  نامز  هک  یسک  يا  و 

زور بش و  يارب  نّیعم ، نایاپ 

اًدوُدْمَم اًدَمَأ  َو  اًدوُدْحَم ، ادَح  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  ِّلُِکل  َلَعَج  َو 

3/6 .دومرف ررقم  مولعم  ینامز  نیعم و  ینایاپ  کی  ره  يارب  و 

اه تجاح  ِتساوخرد  ياهتنم  ادخ ،

ِتاَجاَْحلا ِبَلْطَم  یَهَْتنُم  اَی  َّمُهَّللا 

1/13 .اهزاین ِتساوخرد  تیاهن  يا  ادنوادخ 

ریذپان نایاپ  يدورد 

اَهِدَمَِأل یَهَْتنُم  َال  اَهَِدبَِأل َو  َعاَطِْقنا  َال  ...ًهاَلَص  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 

.دسرن نایاپ  هب  شتّدم  دوشن و  يرپس  نآ  راگزور  هک  يدورد  .تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

24/13
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اَهُدَمَأ یِهَْتنَی  َال  ًهاَلَص  ...ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

18/27 .دریذپن نایاپ  شتّدم  هک  يدورد  تسرف ، دورد  دّمحم  رب  ادنوادخ 

یَهَْتنُم َال  اََهل َو  َّدَح  َال  ًهاَلَص  ...ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  َو 

35/32 .تسین شیارب  یتیاهن  ّدح و  هک  يدورد  .شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  و 

اَهِرِخِآل َهَیاَِهن  َال  َو  اَهِدَمَِأل ، َهَیاَغ  َال  َو  اَِهلَّوَأ ، ِیف  َدَمَأ  َال  ًهاَلَص  ْمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  ِّبَر 

شرخآ يارب  یتیاــهن  شناــیاپ و  يارب  یناــمز  شلّوا و  رد  يزرم  هــک  يدورد  تــسرف ، دورد  اــهنآ  رب  وا و  رب  نــم ، راــگدرورپ 
58/47 .دشابن

ادخ توعد  ماجنارس  تشهب ،

ِهَّنَْجلا َیلِإ  َِکتَوْعَد  یَهَْتنُم  َّنَِأب  ٌِنقُوم  ٍِذئَنیِح  اَنَأ  َو 

24/16 .تسا تشهب  يوس  هب  وت  توعد  ماجرف  هک  مراد  رواب  ماگنه  نامه  رد  نم  و 

ناطیش توعد  ماجنارس  شتآ ،

ِراَّنلا َیلِإ  ِِهتَوْعَد  یَهَْتنُم  ...َّنَِأب  ٌِنقُوم  ٍِذئَنیِح  اَنَأ  َو 

24/16 .تسا شتآ  يوس  هب  وا  توعد  نایاپ  هک  مراد  رواب  ماگنه  نامه  رد  نم  و 

رمع نایاپ  ات  دولآرتسکاخ ، بآ  ندیشون 
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ٍهَدِحاَو ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْـسا  اَم  ...ِیناَِسل  َّلِکَی  یَّتَح  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف  َُکتْرَکَذ  َو  يِرْهَد ، َرِخآ  ِداَمَّرلا  َءاَم  ُْتبِرَـش  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 
ِیتاَئِّیَس ْنِم 

، دتفیب راک  زا  منابز  ات  میوگ  ار  وت  رکذ  ردقنآ )  ) تّدم نیا  رد  و  مشونب ، دولآرتسکاخ  بآ  ما  یگدنز  تّدم  رد  رگا  نم  يادـخ  يا 
.متسین میاه  يدب  زا  يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازس  همه ، نآ  اب  مه  زاب 

30/16

هدنب رمع  نایاپ  یهلا و  وفع 

ِیلَجَأ َكِْوفَِعب  ِْمتْخا  َّمُهَّللا 

.هد نایاپ  دوخ  شزرمآ  اب  ارم  ِیگدنز  ادنوادخ 

28/20

نیمز رد  كاخ  نایاپ  ات  ناکرشم ، نداد  تسکش 

...ِباَرُّتلا ِعَطَْقنُم  َیلِإ  ْمُهوُفِشْکَی  یَّتَح  َنِیفِدُْرم  َكِْدنِع  ْنِم  ٍهَِکئاَلَِمب  ْمُهْدِْدمَأ  َو 

تنیمز رد  كاخ  ياهتنا  هب  ار  ناکرشم )  ) اهنآ ات  .امرف  يرای  دنیآ ، یپرد  یپ  هک  یناگتشرف  اب  دوخ  بناج  زا  ار  ناناملـسم )  ) نانآ و 
.دننارب

8/27

کین ینایاپ  ناملسم و  دهاجم 

...ِْلتَْقلِاب َكَّوُدَع  َحاَتْجَی  ْنَأ  َدْعَبَف  ِهَداَهَّشلِاب  َُهل  َْتیَضَق  َو  ِهَداَعَّسلِاب ، َُهل  َتْمَتَخ  ْنِإَف 

اب ار  تنمـشد  هک  دشاب  نآ  زا  دعب  يدز ، مقر  شیارب  ار  تداهـش  يداد و  نایاپ  یتخب  شوخ  هب  وا  يارب  ار ) شا  یگدـنز   ) رگا سپ 
.تسا هدومن  دوبان  نتشک 

15/27

یهلا لضف  و  هدنب ، تقو  ندیسر  نایاپ  هب 

اًرِـضاَح اًضَوِع  ِِهْلِعف  ْنِم  ُهْضِّوَع  َو  ٍْلثِِمب ، اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَـف  ...ِهِراَد  ِیف  اًِـطباَُرم  ْوَأ  اًـیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْـسُم  اَـمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
َِکلْضَف ْنِم  َُهل  َْتیَرْجَأ  اَم  َیلِإ  ُْتقَْولا  ِِهب  َیِهَْتنَی  ْنَأ  َیلِإ  ِِهب ، یَتَأ  اَم  َروُرُس  َمَّدَق َو  اَم  َعْفَن  ِِهب  ُلَّجَعَتَی 
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شاداپ نوگمه  گنـسمه و  ار  يو  سپ  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
.دـنک تفایرد  يدوز  هب  هداد ، ماجنا  ار  هچنآ  يداش  هداتـسرف و  شیپ  هچنآ  دوس  هک  نک  اطع  دـقن  ِضوع  ار  شراک  هد و  شاداپ  وا ،

.دسرب يا ، هتخاس  ناور  وا  يارب  تلضف  زا  هچنآ  هب  دسر ، نایاپ  هب  وا  نامز  هک  هاگنآ  ات 

16/27

ناگدننک تدابع  سرت  ياهتنا  ادخ ،

َنیِِدباَْعلا ِفْوَخ  یَهَْتنُم  َوُه  ْنَم  اَی  َو 

4/31 .تسا ناگدننک  تدابع  سرت  ياهتنا  هک  یسک  يا  و 

ناراکزیهرپ ِمیب  نایاپ  ادخ ،

َنیِقَّتُْملا ِهَیْشَخ  ُهَیاَغ  َوُه  ْنَم  اَی  َو 
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.تسا ناراکزیهرپ  ساره  تیاهن  هک  یسک  يا  و 

5/31

یهلا تنطلس  يارب  ینایاپ ، ِدوبن 

ٍهَّیِرِخِآب َُهل  یَهَْتنُم  َال  ...ازِع  َُکناَْطلُس  َّزَع 

4/32 .تسین شرخآ  يارب  ینایاپ  هک  تسا ، تّزع  اب  نانچ  وت ، ییاورنامرف 

ادخ کلم  نایاپ  هب  ندیسر  زا  شیپ  زیچ ، ره  ندنامورف 

ِهِدَمَأ ِغُوُلب  َنوُد  ُءاَیْشَْألا  ِتَطَقَس  اُولُع  َکُْکُلم  یَْلعَتْسا  َو 

.دوش طقاس  نآ ، نایاپ  هب  ندیسر  زا  شیپ  زیچ  همه  هک  تسا ، هبترمدنلب  نانچ  وت ، تنطلس  و 

5/32

هدوتس ینایاپ 

ًهَِبقاَع ُدَمْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  اََنل  ِْمتْخا  َو 

6/33 .نک متخ  تسا ، رت  هدوتس  شتبقاع  هچنآ  هب  ار  ام  راک  و 

دنوادخ رکش  تیاهن  تیاغ و  هب  ندیسرن 

ًهَیاَغ َكِرْکُش  ْنِم  ُُغْلبَی  َال  اًدَحَأ  َّنِإ  َّمُهَّللا 

1/37 .دسر یمن  تا  يرازگرکش  تیاهن  هب  یسک  انامه  ادنوادخ 

یندش لیاز  ینایاپ  هدنب و  رادرک 

ِهَِیقاَْبلا ِهَدیِدَْملا  ِهَیاَْغلِاب  ِهَِلئاَّزلا  ِهَبیِرَْقلا  ِهَیاَْغلا  یَلَع  ...ُهَْتیَزاَج  َکِمَرَِکب  َکَّنَِکل  ...

12/37 .يا هدومن  اطع  رادیاپ  تّدمزارد  یشاداپ  ریذپ ، لاوز  کیدزن و  ینایاپ  اب  یلمع  ربارب  رد  تمرک  اب  ار  وا  وت  یلو  ...

ناضمر هام  نایاپ  ات  زاغآ  زا  ادخ ، تدابع 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...ِِهئاَنَف  ِْتقَو  َیلِإ  ِِهئاَِدْتبا  ِنِم  ِهِیف  ََکل  َدَّبَعَت  ْنَم  ِّقَِحب  ...َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
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دّـمحم و رب  هک  دـنا ، هدرک  یگدـنب  ار  وت  شنایاپ  ات  نآ  زاغآ  زا  نآ ، رد  هک  یناـسک  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  اـنامه  ادـنوادخ ،
.یتسرف دورد  شنادناخ 

12/44

ناضمر هام  تقو  نتفای  نایاپ 

ِِهتَّدُم ِعاَطِْقنا  َو  ِِهْتقَو ، ِماَمَت  َْدنِع  اَنَقَراَف  ْدَق  َُّمث 

22/45 .دش ادج  ام  زا  شتّدم ، ندمآ  رس  هب  شتقو و  ندش  مامت  ماگنه  سپس 

یهلا ششخب  دوج و  نایاپ  اه و  هتساوخ  اهوزرآ ،

ِتاَجاَْحلِاب َکِمَرَک  يَدَم  َنوُد  ُلاَمْآلا  ِتَفَرَْصنا 

12/46 .تسا هدش  هدروآرب  اه  تجاح  اب  تمرک ، نایاپ  هب  ندیسر  زا  شیپ  اهوزرآ 

یتخب کین  ِراوازس  ِراک  نایاپ 

اَِهب َُهل  َتْمَتَخ  ِهَداَعَّسلا  ِلْهَأ  ْنِم  َناَک  ْنَمَف 
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17/46 .یهد نایاپ  تداعس  هب  شیارب  دشاب ، نادنمتداعس  زا  هک  ره  سپ 

یهلا مرک  هب  رورغم  هدنب  ِراک )  ) ِنایاپ رد  یشیاشگ 

ِجَرَْفلا َنِم  ُهَتَیاَغ  َدَْعبَأ  اَم  َو 

20/46! دوش لصاح  شیاشگ  وا  راک )  ) نایاپ رد  هک  تسا  رود  هچ  و 

يدیماان اب  هدنب ، زور  ندناسرن  نایاپ  هب 

ِیتَْبیَِخب یِمْوَی  ِْمتَْخت  َال  َو 

.ناسرن نایاپ  هب  يدیماان  هب  ار  مزور  و 

25/46

زیچ ره  يارب  نایاپ ، نداد  رارق 

اًدَمَأ ٍءْیَش  ِّلُِکل  َْتلَعَج  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

.يا هداد  رارق  ینایاپ  زیچ  ره  يارب  هکنآ  ییوت 

17/47

ادخ يارب  ینایاپ  ِدوبن 

اًدوُدْحَم َنوُکَتَف  ُّدَُحت  َال  يِذَّلا  َْتنَأ 

.یشاب دودحم  ات  يرادن ، يّدح  هکنآ  ییوت 

19/47

رِخآ لّوا و  ماود 

ِرِخْآلا ُماَوَد  ِِهب  یَعْدَتُْسی  َو  ُلَّوَْألا ، ِِهب  ُماَدَتُْسی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

.ددرگ تساوخرد  نآ  هلیسو  هب  نیرِخآ ، ياقب  نیلّوا و  ماود  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

38و36/47
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یهلا تیانع  دروم  هدنب  تاجرد  اهتنم 

ِِهب َتِینُع  ْنَم  َِغلاَبَم  ِینْغَِّلب  َو 

105/47 .يا هتشاد  تیانع  وا  هب  هک  ناسر  یسک  تاجرد  اهتنم  هب  ارم  و 

یگدنز نایاپ  ات  تیفاع ، هزم  ندیشچ 

ِیلَجَأ یَهَْتنُم  َیلِإ  ِهَِیفاَْعلا  َمْعَط  ِیْنقِذَأ  َو 

14/48 .ناشچب نم  هب  ما  یگدنز  تّدم  نایاپ  ات  ار  تیفاع  معط  و 

هدنب زا  ادخ  يدونشوخ  ياهتنم  و  ساپس ،

یِّنَع َكاَضِر  َغَْلبَم  ُنوُکَی  اًدْمَح  ...ِیْلقَع  ِیناَِسل َو  یِسْفَن َو  َكُدَمَْحت 

6/51 .دشاب نم  زا  وت  يدونشوخ  هزادنا  هب  هک  یساپس  .دننک  یم  يرازگ  ساپس  ار  وت  ملقع ، منابز و  منت و 

( یگدنز (ي  اهزور ندیسر  نایاپ  هب  رب  ادخ  محر 

یِماَّیَأ َداَفَن  َو  ِیتَْبیَش ، ْمَحْرا 

.نک محر  میاهزور  ندیسر  رخآ  هب  ما و  يریپ  رب 

4/53
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يراوتسا يرادیاپ 

اقب یگدنیاپ 

هبترم هیاپ 

نییاپ

رت نییاپ  هبترم ) رد   ) یناگتشرف

...ْمِِهنوُد ْنِم  َنیِذَّلا  ِهَِکئاَلَْملا  یَلَع  َو  ْمِْهیَلَع ، ِّلَصَف  ...

6/3 .دنرت نییاپ  نانآ  زا  هک  یناگتشرف  رب  زین  و  تسرف ، دورد  اهنآ  رب  سپ  ...

یهلا هبترم  نیرت  نییاپ  هب  نافصاو ، فصو  ندیسرن 

َنِیتِعاَّنلا ِْتعَن  یَْصقَأ  َِکلَذ  ْنِم  ِِهب  َتَْرثْأَتْسا  اَم  یَنْدَأ  ُُغْلبَی  َال  َو 

.دسر یمن  يا ، هداد  صاصتخا  دوخ  هب  هک  يا  هبترم  نیرت  نییاپ  هب  ناگدنیاتس ، ِفصو  نیرخآ  و 

6/32

نیدلاو ردام  ردپ و 

دوخ ناردپ  اب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  راکیپ 

ِِهتَُّوُبن ِتِیْبثَت  ِیف  َءاَْنبَْألا  َءَابْآلا َو  اُوَلتاَق  َو 

4/4 .دندیگنج ناشنادنزرف  ناردپ و  اب  وا  تّوبن  نتخاس  رادیاپ  رد  و 

ردام ردپ و  يارب  ادخ ، زا  هدنب  تساوخرد 

...ٍِظفاَح ٍنْصِح  َو  ٍزِراَح ، ٍزْرِح  ِیف  ُْهنِم  ...اَِنتاَهَّمُأ  اَنَءَابآ َو  ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  هدنرادهگن  يژد  مکحم و  یهاگیاج  رد  وا  ّرش )  ) زا ار ، نامناردام  ناردپ و  و 

10/17

...ِیتاَوَلَص ِرَابْدَأ  ِیف  اَمُهَرْکِذ  ِینِْسُنت  َال  َّمُهَّللا 
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.ربن مدای  زا  میاهزامن  ِدعب  ار  نانآ  دای  ادنوادخ 

13/24

ِهَماَرَْکلِاب اَمُهْغَِّلب  َو  اًمْزَع ، یًـضِر  اَمَُهل  ِیتَعاَفَِـشب  اَـمُْهنَع  َضْرا  َو  اًـم ، _ ْتَح ًهَرِفْغَم  ِیب  اَـمِهِِّرِبب  اَـمَُهل  ْرِفْغا  َو  اَـمَُهل ، ِیئاَعُدـِب  ِیل  ْرِفْغا  َو 
ِهَماَلَّسلا َنِطاَوَم 

يرگیجنایم هب  .نک و  تیانع  یمتح  یـشزرمآ  نم ، رب  ناشی  یکین  رطاخ  هب  ار  ناشیا  .زرمایب و  نانآ ، يارب  میاـعد  تکرب )  ) هب ارم  و 
14/24 .ناسر یتمالس  ياه  هاگیاج  هب  تمارک  اب  ار  ناشیا  .وش و  دونشوخ  هرسکی  اهنآ  زا  نم 

...َِکتَماَرَک ِراَد  ِیف  َِکتَْفأَِرب  َعِمَتَْجن  یَّتَح  اَمِهِیف  ِینْعِّفَشَف  ِیل  َُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَس  ْنِإ  ...َّمُهَّللا َو 

15/24 .مییآ درگ  وت  تمارک  يارس  رد  وت  رهم  هب  ات  .امرف  نانآ  عیفش  ارم  سپ  تفرگ ، یشیپ  نم  يارب  تشزرمآ  رگا  ادنوادخ و 

ناردام ناردپ و  ِناگدش  قاع 

ِتاَهَّمُْألا ِءَابْآِلل َو  ِقوُقُْعلا  ِلْهَأ  ِیف  ِیْنلَعَْجت  َال  َو 
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11/24 .هدن رارق  ناردام  ناردپ و  ناگدش  قاع  هرمز  رد  ارم  و 

هدنب ردام  ردپ و  شاداپ 

ْمِِهتاَهَّمُأ َنِینِمْءوُْملا َو  َكِداَبِع  َءَابآ  ِِهب  َتْصَصَخ  اَم  ِلَْضفَِأب  َّيََوبَأ  ْصُصْخا  َو 

12/24 .هد صاصتخا  يا ، هداد  زایتما  نآ  هب  ار  تنامیا  اب  ناگدنب  ناردام  ناردپ و  هک  يزیچ  نیرترب  هب  ارم  ردام  ردپ و  و 

ناردام ناردپ و  زا  دنوادخ ، تشذگ 

ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ...اَِنتاَهَّمُأ  اَِنئَابآ َو  ْنَع  ْزَواََجت  َّمُهَّللا 

55/45 .رذگرد زیخاتسر  زور  ات  ام ، ناردام  ناردپ و  زا  ادنوادخ 

راکشآ رادیدپ 

شریذپ

دوخ نایز  دوس و  رب  یهلا ، تارّدقم  شریذپ 

َّیَلَع ِیل َو  َْتیَضَق  اَم  ِلُوبَِقل  ِینْقِّفَو  ...َّمُهَّللا 

13/14 .مشاب اریذپ  يدومن ، رّدقم  منایز  دوس و  رب  هچنآ  ات  هد  قیفوت  ارم  ادنوادخ 

ناطیش توعد  شریذپ 

ِءوُّسلا یَلَع  اًماَْدقِإ  ُّدَشَأ  َو  ِلِطاَْبلا ، ِیف  اًرْوَغ  ُدَْعبَأ  ْنَم  َو 

...ُهَتَوْعَد ُِعبَّتَأَف  ِناَْطیَّشلا  ِهَوْعَد  َِکتَوْعَد َو  َْنَیب  ُِفقَأ  َنیِح  یِّنِم 

یم ناطیـش  توعد  وـت و  توـعد  نیب  هک  یماـگنه  رت ، كاـب  یب  تشز  لاـمعا  رب  رت و  هدـنورورف  یتسرداـن  رد  نم  زا  یـسک  هچ  و 
؟ مریذپ یم  ار  وا  توعد  متسیا ،

23/16

دریذپ یم  ادخ  هچنآ  رد  ندب ، نتفرگ  راک  هب 

یِّنِم ُُهلَبْقَت  امِیف  ِینََدب  ْلِمْعَتْسا  َو 
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.ریگ راک  هب  يریذپ  یم  نم  زا  هچنآ  رد  ار  مندب  و 

9/21

هدنب زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  ترایز  هرمع و  ّجح ، ندش  هتفریذپ 

...ًالُوبْقَم َِکلَذ  ْلَعْجا  ...َِکلوُسَر َو  ِْربَق  ِهَراَیِز  َو  ِهَرْمُْعلا ، ِّجَْحلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َّمُهَّللا َو 

.هد رارق  هدش  هتفریذپ  ار  نآ  .تربمایپ و  ربق  ترایز  هرمع و  ّجح و  هب  راذگ  ّتنم  نم  رب  ادنوادخ و 

4/23

ناضمر هام  تقو  رد  ریخأت  شریذپ  مدع  ادخ و 

ُْهنَع َرَّخَءُوی  ْنَأ  ُلَبْقَی  َال  ...اًنَِّیب  اًْتقَو  َُهل  َلَعَج  َو 

4/44 .دتفا ریخأت  هب  تقو  نآ  زا  دریذپ  یمن  هک  داد ، رارق  يراکشآ  نامز  نآ ، يارب  و 
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ادخ باتک  شریذپ 

ََکباَتِک ُْتِلبَق  َو 

6/52 .متفریذپ ار  تباتک  و 

: هدنریذپ ادخ 

شهاگشیپ هب  هدنروآرذع  .أ 

ُْهنِم َْتِلبَقَف  َْکَیلِإ  َرَذَتْعا  ِنَم  ِمَْولَِأب  اَنَأ  اَم  َو 

.متسین يا ، هتفریذپ  ار  شرذع  وت  هک  تهاگشیپ  هب  هدنروآرذع  زا  رت  هدیهوکن  نم  و 

11/12

هبوت .ب 

َتْدَعَو اَمَک  ِیَتبَْوت  ْلَْبقاَف  ...َكِداَبِع  ْنَع  ََهبْوَّتلا  ُلَبْقَت  َکَّنِإ  َِکباَتِک  ِمَکُْحم  ِیف  یَِهلِإ  اَی  َْتُلق  ْدَق  َو 

ار ما  هبوت  يداد ، هدـعو  هک  هنوگنامه  سپ  .يریذـپ  یم  ار  تناگدـنب  هبوت  انامه  يا  هدومرف  تراوتـسا  باتک  رد  نم ، يادـخ  يا  و 
.ریذپب

15/31

اَّنِم اَْهلَّبَقَتَف  ِباَِیتْرِالا ، ِّکَّشلا َو  َنِم  ْتَصَلَخ  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

52/45 .ریذپب ام  زا  ار  نآ  سپ  .دشاب  كاپ  یلدود  دیدرت و  زا  هک  یصلاخ  هبوت  .مینک  یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  ام  ادنوادخ 

كدنا ساپس  .ج 

ِدْمَْحلا َریِسَی  ُِلباَْقلا  ...َکَّنِإ 

.یکدنا ساپس  هدننک  لوبق  وت  انامه 

7/36

اَّنِم ُُهلَّبَقَتَی  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 
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2/44 .دریذپب ام  زا  ار  نآ  هک  یساپس  .ار  يادخ  ساپس  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تعافش  .د 

ُهَتَعاَفَش ْلَّبَقَت  ...ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

19/42 .ریذپب ار  وا  تعافش  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

شتعاط هب  ناگدنب  تشگزاب  ه ._

َِکتَعاَط َهَعَجاَُرم  ْمُْهنِم  َْتِلبَق  ...َنیِذَّلا  َنِیباَّوَّتلا  َنِم  َكَْدنِع  اَْنلَعْجا  َو 

.يا هتفریذپ  نانآ  زا  ار  تتعاط  هب  تشگزاب  هک  هد  رارق  یناگدننک  هبوت  زا  دوخ  دزن  رد  ار  ام  و 

54/45

دنریذپن ار  وا  اهرهش ، لها  هک  یسک  .و 

ُداَِلْبلا ُُهلَبْقَت  َال  ْنَم  ُلَبْقَی  ْنَم  اَی  َو 

2/46 .دنریذپ یمن  ار  وا  اهرهش  لها )  ) هک ار  نآ  دریذپ ، یم  هک  یسک  يا  و 

درخ زیچ  ره  .ز 
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ِِهب ُفَْحُتی  اَم  َریِغَص  ِیبَتْجَی  ْنَم  اَی  َو 

6/46 .دنیزگ یمرب  دوش ، یم  هداد  وا  هب  هک  ار  يدرخ  هفحت  هک  یسک  يا  و 

یگدنکارپ

اه هوک  ندیشاپن  ناگتشرف و 

ُلوَُزت اَلَف  ِلاَبِْجلِاب  َنِیلَّکَوُْملا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

ات اــه  هوـک  هـب  ناگدــش  هدراــمگ  ناگتــشرف و  ياــه  هورگ  رب  تناگتــشرف و  زا  ناــّیناحور  رب  ناــشیا و  رب  تـسرف  دورد  سپ  ...
15و11و10/3 .دشاپنورف

هدش هدنکارپ  نیمز  نامسآ و  رد  هچنآ 

اَمُْهنِم ٍدِحاَو  ِّلُک  ِیف  َْتثََثب  اَم  َو  اَهُضْرَأ ، اَهُءواَمَس َو  ََکل : اَِهتَلْمُِجب  اَهُّلُک  ُءاَیْشَْألا  ِتَحَبْصَأ  َو 

9/6 .میتسه وت  ِنآ  زا  همه  یتخاس و  هدنکارپ  ود  نیا  رد  هچنآ  و  شنیمز ، نامسآ و  زا  زیچ  همه  دندرک  حبص  و 

ناگدنکارپ ندروآ  درگ  قیفوت ) )

ِهَقْرُْفلا ِلْهَأ  ِّمَض  ...ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو 

10/20 .ناشوپب نم  هب  ناگدنکارپ ، نداد  دنویپ  رد  ار  ناراکزیهرپ  رویز  و 

نانمشد نتخاس  هدنکارپ 

...ْمُهَْفلَخ ْنَم  ْمِِهب  ْدِّرَش  َو 

5/27 .زاس هدنکارپ  ار  ناشیاه  يرس  تشپ  ناشیا ، تسکش )  ) اب و 

ْمُهَدَدَع ِِهب  ُقِّرَُفت  ...َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  اًْدنُج  ْمِْهیَلَع  ْثَْعبا  َو 

11/27 .یشاپب مه  زا  ار  ناشدادعت  ببس ، نیدب  ات  .تسرفب  ار  تناگتشرف  زا  یهاپس  نانآ  رب  و 

ناناملسم هیلع  ندمآ  درگ  زا  ناکرشم ، نتخاس  هدنکارپ 

ْمِْهیَلَع ِداَِشتْحِالا  ِنَع  ِهَقْرُْفلِاب  ْمُهْطِّبَث  َو 
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10/27 .راد ناشزاب  ناناملسم  ّدض  رب  ندمآ  درگ  زا  نانآ ، نایم  ینکفا  هقرفت  اب  و 

هشیدنا یگدنکارپ  ماو و 

يِرِْکف َُهل  ُبَّعَشَتَی  ...ٍْنیَد  ْنِم  َهَِیفاَْعلا  َِیل  ْبَه  َو 

1/30 .ددرگ ناشیرپ  نآ  يارب  مرکف  هک  یماو  زا  راد ، فاعم  ارم  و 

ناگدیرفآ نیب  رد  ادخ ، تمعن  یگدنکارپ 

َنِیقُولْخ _ َْملا ِعیِمَج  ِیف  َُکتَمِْعن  ْتَشَف  َو 

.تسا هدنکارپ  ناگدیرفآ  همه  رد  تتمعن  و 

14/39

تسا گنن  شندرک  هدنکارپ  شاف و  هچنآ 

اًراَع َّیَلَع  ُهُرْشَن  ُنوکَی  اَم  ْمُْهنَع  ِفْخَأ 
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3/41 .نک ناهنپ  نانآ  زا  ار ، دشاب  یم  نم  گنن  هیام )  ) شراشتنا هچنآ 

هدنب هدنکارپ  ياهراک  هدنروآدرگ  نآرق ،

اَنِرُومُأ َرَشَْتنُم  ِِهب  ْعَمْجا  َو 

.روآ درگ  ار  ام  هدنکارپ  ياهراک  نآ  اب  و 

11/42

ناضمر هام  رد  هتسیاش ،)  ) رادرک یگدرتسگ  یگدنکارپ و 

ُلاَمْعَْألا ِهِیف  ْتَرُِشن  ...ٍرْهَش  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.تشگ هدرتسگ  نآ  رد  لامعا  هک  یهام  وت  رب  دورد 

25/45

مادنا یگدیشاپ  مه  زا  یگدنکارپ و 

ِیئاَضْعَأ ْتَقَّرَفَت  َو  یِمْسِج ، َِیَلب  اَذِإ  ِیلاَح  ...ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو 

.نک محر  دوش ، هتسسگ  میاضعا  و  ددرگ ، هدیسوپ  مدسج  هک  یماگنه  نم ، لاح  رب  نم ! يالوم 

6/53

ندرک ترپ 

( باذع رد   ) ناگدش ترپ  ِطوقس 

َنیِّدَرَتُْملا ِهَطْقَس  ْنِم  يِدَِیب  ْذُخ  َْلب  َكِْدنِع ، ْنِم  ُيْزِْخلا  ِْهیَلَع  َلَمَتْشا  ِنَم  ...َْیمَر  ِیب  ِمَْرت  َال  َو 

ریگب ار  متسد  ناگدش ، ترپ  طوقس  زا  هکلب  .هدش  لماش  ار  وا  يراوخ  وت  بناج  زا  هک  یسک  نتخادنا  رود  دننامه  زادنین  رود  ارم  و 
(. هد متاجن  )

104/47

یهلا تبقارم  هدید  زا  نداتفا  رود 
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َِکتَیاَعِر ِْنیَع  ْنِم  َطَقَس  ْنَم  َْیمَر  ِیب  ِمَْرت  َال  َو 

104/47 .هداتفا وت  تبقارم  مشچ  زا  هک  یسک  نتخادنا  رود  دننامه  زادنین  رود  ارم  و 

شلادوگ هاگترپ  رد  رگمتس 

ِِهتَْرفُح يَوْهَم  ِیف  ُهَتْدَدَر 

8/49 .يدنادرگزاب شلادوگ  هاگترپ  رد  ار  وا 

هدرپ

اه هدرپ  اه و  باجح  ناگتشرف 

ِبُجُْحلا ِهَِکئاَلَم  یَلَع  َوُه  يِذَّلا  ُحوُّرلا 

5/3 .هدش هتشامگ  اه  باجح  ناگتشرف  رب  وا  هک  نامه  حور ،

تمایق ناهاوگ  ربارب  رد  هدرپ ، نتشادنرب 

ِداَهْشَْألا ِسوُؤُر  یَلَع  ُهَتْرَتَس  اًْرتِس  اَّنَع  ْفِشْکَت  َال  َو 

4/11 .نزن رانک  يا  هدناشوپ  ار  ام  نآ  اب  هک  يا  هدرپ  ناهاوگ ، ربارب  رد  و 

هرابرد نارگید ، يرد  هدرپ  هب  دنوادخ  ملع 
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هدنب تمرح 

ِْهیَلَع َتْزَجَح  اَّمِم  یِّنِم  ُهَکَهَْتنا  ...اَم  یَِهلِإ ، اَی  َتِْملَع ، ْدَق 

5/14 .يا هدرک  عونمم  وت  هک  هتسکش  ییاه  تمرح  نم  زا  یناد  یم  وت  نم ، يادخ  يا 

هدنب ناهانگ  نتشاد  هدرپ  رد 

ِینْرَهْشَت ْمَلَف  َّیَلَع  ُهَْتیَّطَغ  ٍْبنَذ  ْنِم  ْمَک  َو 

21/16 .يدومنن مروهشم  نآ ) هب   ) یتشاد و هدرپ  رد  نم  يارب  هک  یناهانگ  رایسب  هچ  و 

ادخ يرد  هدرپ  مدع  یتشز و  ندروآ  اج  هب 

اَهَْرتِس یِّنَع  ِْکتْهَت  ْمَلَف  اَِهب  ُتْمَْملَأ  ٍهَِبئاَش  ْنِم  ْمَک  َو 

21/16 .يدیردن ارم  هدرپ  مدروآ و  اج  هب  هک  ییاه  یتشز  رایسب  هچ  و 

یهلا وفع )  ) هدرپ

...ِینْحَضْفَت ْمَلَف  َكِْرتِِسب  ِینَتْدَّمَغَت  ْدَق  ْذِإَف  یَِهلِإ 

32/16 ...يدرکن میاوسر  يدناشوپ و  دوخ  وفع )  ) هدرپ هب  ارم  هک  نونکا  نم ، يادخ 

...َكِْرتِِسب ِینُْرتْسا  َو 

12/31 .ناشوپب دوخ  ششوپ  اب  ارم  و 

َكِْرتِِسب ِیْنلِّلَج  َو 

24/31 .ناشوپب شیوخ  هدرپ  هب  ارم  و 

َكِْرتِِسب اَنُْرتْسا  َو 

47/45 .ناشوپب دوخ  هدرپ  هب  ار  ام  و 

ناطیش ناگدنب و  نایم  يا  هدرپ  نداد  رارق 

ُهُِکتْهَی َال  اًْرتِس  ُهَْنَیب  اَنَْنَیب َو  ْلَعْجا  َو 
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3/17 .دنز كاچ  ار  نآ  دناوتن  هک  نکفا  يا  هدرپ  وا  ام و  نایم  و 

یهلا تیفاع  هدرپ 

اًلُّضَفَت َِکتَِیفاَع  ِْرتِِسب  ِینُْرتْسا 

.ناشوپب تتیفاع  هدرپ  هب  ارم  شیوخ ، لضف  اب 

21/31

ناهانگ ياه  ییاوسر  زا  یهلا ، تیفاع  ندوب  ششوپ 

اًْرتِس اَهِِحئاَضَف  ْنِم  ِیل  َُکتَِیفاَع  َْتناَک  اَُهتْحَرَتْجا ، ٍبُونُذ  ِِرئاَبَک  َو 

.دیدرگ یششوپ  نم  يارب  نآ ، ياه  ییاوسر  زا  وت  نتشاد  تیفاع  هک  ما  هداد  ماجنا  یگرزب  ناهانگ  و 

18/32

هدنب يرد  هدرپ 

اَُهتْکَهَْتنا ٍتاَمُرُح  َیلِإ  َكِدوُدُح  ِتاَماَقَم  ْنَع  ُْتیَّدَعَت  َو 

18/32 .ما هدیرد  ار  اه  مارح  هدرپ  هدرک ، زواجت  وت  دودح  نتشاد  اپ  هب  زا  و 

اه هدرپ  هب  مِحر ، ندناشوپ 

ِبُجُْحلِاب اَهَتْرَتَس  ٍهَقِّیَض  ٍمِحَر  َیلِإ  ...ٍْبلُص  ْنِم  اًنیِهَم  ًءاَم  ِینَتْرَدَح  َْتنَأ  َّمُهَّللا َو 

تسپ یبآ  هک ) ماگنه  نآ   ) ارم وت  ادنوادخ و 
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23/32 .يدومن ریزارس  يدناشوپ ، اه  هدرپ  اب  ار  نآ  هک  گنت  یمحر  يوس  هب  یبلص  زا  مدوب ،) )

نارظان مشچ  شیپ  يا  هدرپ  یهلا ، تیفاع 

ْمِهِراَْصبَأ َنوُد  ًاباَجِح  اََنل  َُکتَِیفاَع  َْتناَک 

2/34 .داد رارق  ناشنامشچ  شیپ  يا  هدرپ  ام  يارب  وت  ندیشخب  تیفاع 

ناگدنب يرد  هدرپ  یهلا و  عنم 

یِّنِم ِِهب  ََّملَأ  اَم  َُهل  ْرِفْغاَف  ...ِْهیَلَع  َتْزَجَح  اَم  یِّنِم  َکَهَْتنا  ...ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

2/39 .زرمایب تشاد ، اور  نم  رب  هچنآ  زا  ار  وا  سپ  يدوب ، هتخاس  عونمم  وا  رب  هک  دومن  يرد  هدرپ  نم  زا  هک  يا  هدنب  ره  ادنوادخ و 

اه یناهنپ  ياه  هدرپ  زا  گرم ، هتشرف  ندمآ 

ِبُویُْغلا ِبُجُح  ْنِم  اَهِْضبَِقل  ِتْوَْملا  ُکَلَم  یَّلََجت  َو 

13/42 .ددرگ راکشآ  اه  یناهنپ  ياه  هدرپ  زا  نآ  نتفرگ  يارب  گرم  هتشرف  و 

یشومارف نایسن و  و  يرد ، هدرپ 

یَلَع ِّلَصَف  اَنِْریَغ ، ْنِم  ًهَمْرُح  ِِهب  اَـنْکَهَْتنا  ِوَأ  اَنَـسُْفنَأ ، ِهِیف  اَـنْمَلَظ  ٍناَیِْـسن  یَلَع  ْوَأ  ...ٍْمثِإ  ْوَأ  ٍمََمل  ْنِم  اَذَـه  اَنِرْهَـش  ِیف  ِِهب  اَـنْمَْملَأ  اَـم  َّمُهَّللا َو 
َكِْرتِِسب اَنُْرتْسا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو 

نآ اب  ای  میدرک  متـس  دوخ  هب  نآ  رد  هک  يا  یـشومارف  ای  میدش  کیدزن  نآ  هب  هام  نیا  رد  هک  یگرزب  ای  کچوک  هانگ  ادـنوادخ و 
ار يرگید  تمرح 

.ناشوپب دوخ  هدرپ  هب  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  میدومن ؛ يرد  هدرپ 

47/45

هودنا ياه  هدرپ 

اَهَتْفَشَک ٍتَابُرُک  یِشاَوَغ  ...ْنِم  ْمَک  َو 

.یتشادرب هک  هودنا  ياه  هدرپ  رایسب  هچ  و 

11/49
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ادخ ییوکین  لامج و  ندناشوپ  اه و  هدرپ 

َهَعُولَْهلا َهَّمِّرلا  ِهِذَه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِمب  َو  َِکئاَمْسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملِاب َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأَف 

بات و یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادـنوادخ ، سپ 
5/50 .ییامن محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا 

هدنب ییاوسر  مدع  و  ادخ ، یشوپ  هدرپ 

َنیِحوُضْفَْملا َنِم  ُْتنَُکل  ِیتَرْوَع  َكُْرتَس  َال  ْوَلَف 

.مدوب ناگدشاوسر  زا  هنیآ  ره  دوبن ، ما  یگدنمرش  تابجوم ) زا   ) وت یشوپ  هدرپ  رگا  سپ 

7/51

هدرپ یشوپ  هدرپ 

هدرپ يرد  هدرپ 
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شتسرپ

تسین ادخ  زج  يا  هدش  شتسرپ 

َْتنَأ اَّلِإ  ََهلِإ  َال  يِذَّلا  ُهَّللا  َْتنَأ  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  یِّنَأ 

21/6 .تسین ییادخ  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  مهد  یم  تداهش  نم  انامه 

َْتنَأ اَّلِإ  ََهلِإ  َال 

.تسین وت  زج  يدوبعم 

12/28 ، 7/36 3و2/48 ،

َْتنَأ اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ 

.تسین يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت 

12-3/47

َْتنَأ اَّلِإ  ََهلِإ  َال 

5/52 .تسین يدوبعم  وت  زج 

يا هدیتسرپ  ره  هدش  هدیتسرپ  ادخ ،

ٍهُولْأَم ِّلُک  ََهلِإ  ...ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

.نایادخ يادخ  تسوت ، يارب  ساپس  ادنوادخ 

2/47

ندرک ُرپ 

ندرک رپ  يروما  اب  ار  شرخآ ) ات  لّوا   ) هدنب زور  فرط  ود 

اًناَسْحِإ اًلْضَف َو  اًرْخُذ َو  اًرْجَأ َو  اًرْکُش َو  اًدْمَح َو  ِْهیَفَرَط  َْنَیب  اَم  اََنل  ْأَْلما  َو 

.زاس رپ  یکین  ینوزف و  هریخذ و  شاداپ و  شیاتس و  ساپس و  زا  ام  يارب  ار  زور )  ) نآ فرط  ود  و 
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14/6

اه یکین  زا  ناگدنب ، لامعا )  ) ياه همان  نتخاس  رپ 

اَنَِفئاَحَص اَِنتاَنَسَح  ْنِم  اََنل  ْأَْلما  َو 

.نک رپ  نامیاه  یکین  زا  ار  ام  لامعا  ياه  همان  و 

15/6

مغ زا  ندش  زیربل  نتشگ و  رپ 

امَه َّیَلَع  َثَدَح  اَم  ِلْمَِحب  ُتْأَلَْتما  َو 

10/7 .ما هتشگ  رپ  هودنا  مغ و  زا  هداد  خر  میارب  هچنآ  زا  و 

ناراب بآ  اب  اه ، هاچ  نتخاس  رپ 

َباَبِْجلا ُْهنِم  ُأَلْمَت  ...اًیْقَس  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

5/19 .امن باریس  ینک ، رپ  نآ  زا  ار  اه  هاچ  هک  یناراب  اب  ار  ام  ادنوادخ 

سرت زا  نانمشد ، لد  نتخاس  رپ 

َبْعُّرلا ُمُهَتَِدْئفَأ  ْأَْلما  َو 

5/27 .زاس رپ  سرت  زا  ار  ناشیاه  لد  و 

نامسآ نیمز و  هدننکرپ  يدورد 

َءاَمَّسلا َضْرَْألا َو  ُأَلْمَت  َو  َءاَوَْهلا ، ُنَحْشَت  ًهاَلَص  ...ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 
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.دنک رپ  ار  نیمز  نامسآ و  دزاس و  هدنکآ  ار  اوه  هک  يدورد  .تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

34/32

َّنُهَقْوَف اَم  َِکتاَواَمَس َو  ْلِم َء  ...ْمِْهیَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

59/47 .تسرف دورد  تساهنآ ، يالاب  رد  هچنآ  تیاه و  نامسآ  شیاجنگ  هب  ناشیا  رب  نم ، راگدرورپ 

نامسآ نیمز و  هدننکرپ  یساپس 

ُهَءاَمَس ُهَضْرَأ َو  ُأَلْمَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َکَلَف 

6/36 .دزاس رپ  ار  شنامسآ  نیمز و  هک  یساپس  تسار ، وت  ساپس  سپ 

ناگدنب تدابع  زا  ناضمر ، هام  نتخاس  رپ 

َكاَّیِإ اَِنتَداَبِِعب  ُْهنَحْشا  َّمُهَّللا 

17/44 .نادرگ رپ  ام ، ياه  تدابع  زا  ار  هام )  ) نیا ادنوادخ 

تاجاح ماج  ندش  رپ  یهلا و  ششخب 

ِتاَِبلَّطلا ُهَیِعْوَأ  َكِدوُج  ِْضیَِفب  ْتَأَلَْتما  َو 

12/46 .تسا هتشگ  رپ  تدوج ، يدایز  اب  اه  هتساوخ  فرظ  و 

یهلا ياهدوس  زا  هدنب ، تسد  نتخاس  رپ 

يِدَی َكِِدئاَوَف  ْنِم  ْأَْلما 

128/47 .امن رپ  دوخ  ياهدوس  زا  ار  متسد 

راگدرورپ

هدنب رب  ادخ ، يراگدرورپ  هب  ملع  ياهرد  ندوشگ 

ِِهتَِّیبُوبُِرب ِْملِْعلا  ِباَْوبَأ  ْنِم  اََنل  َحَتَف  ...اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

10/1 .دوشگ ام  رب  ار  شا  يراگدرورپ  هب  ملع  زا  ییاهرد  هک  ار  يادخ  ساپس  و 
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نایناهج راگدرورپ  ادخ ،

َنیَِملاَْعلا َّبَر  َنیِمآ 

.نایناهج راگدرورپ  امرف ، تباجا 

16/12 ، 16/14 ، 16/17 ، 4/26

4/41 ، 12/48

َنیَِملاَْعلا َّبَر  اَی  َِکلَذ  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف 

14/39 .نایناهج راگدرورپ  يا  .ساپس  اهنیا  همه  رب  ار  وت  سپ 

َنیَِملاَْعلا َّبَر  اَی  ...

.نایناهج راگدرورپ  يا  ...

56/45 ، 133/47 ، 3/48

َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

.تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يادخ  ساپس 

1/47

َنیَِملاَْعلا َّبَر  اَی 

7/53 .نایناهج راگدرورپ  يا 
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( راگدرورپ  ) ّبر مسا  هب  ادخ  ندناوخ 

اَذَک اَذَک َو  ِّبَر  اَی  ِیتَجاَح  ْنِم  َو 

25/13 .تسا نانچ  نینچ و  ما  هتساوخ  هلمج  زا  نم و  راگدرورپ  يا 

َْکیَدَی َْنَیب  ٌحوُرْطَم  ِّبَر  اَی  اَذ  اَنَأ  اَه 

13/16 .ما هداتفا  وت  يور  شیپ  رد  هک  منم  کنیا  نم  راگدرورپ  يا 

ِّبَر اَی  َِکب ، ُذوُعَأ 

2/30 .مراگدرورپ يا  مرب ، یم  هانپ  وت  هب 

َّیَلَع ِْرتِّسلا  ِیف  ِّبَر  ْمِِهب  ِْقثَأ  َْمل 

22/32 .مرادن دامتعا  اهنآ  هب  نم ، رب  یشوپزار  رد  نم ، راگدرورپ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

57و51/47-54 .تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ِّلَص  ِّبَر 

.تسرف دورد  شنادناخ  وا و  رب  نم ، راگدرورپ 

55/47

...ِِهْتَیب ِلْهَأ  ِِبئاَطَأ  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

56/47 .تسرف دورد  شا  هداوناخ  نارت  هزیکاپ  رب  نم ، راگدرورپ 

ْمِْهیَلَع ِْهیَلَع َو  ِّلَص  ِّبَر 

.تسرف دورد  اهنآ  رب  وا و  رب  نم ، راگدرورپ 

58/47

ُهَنوُد اَم  َکِشْرَع َو  َهَنِز  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  ِّبَر 
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59/47 .تسرف دورد  تسا ، نآ  ریز  هچنآ  دوخ و  شرع  نزو  مه  ناشیا  رب  نم ، راگدرورپ 

َْکلُْملا ََکل  َّنَِأب  اَنَّبَر  َّمُهَّللا 

2/48 .تسوت يارب  یهاشداپ  هک  یتسرد  هب  ام ، راگدرورپ  يا  ادنوادخ ،

...ِّبَر اَی  ِّبَر  اَی 

...نم راگدرورپ  يا  نم ، راگدرورپ  يا 

28/48

ٌلْدَع َْکنِم  ِّبَر  اَی  َوُه  َو  ٌلْهَأ ، َِکلَِذل  یِّنِإَف  ِیْنبِّذَُعت  ْنِإ 

4/50 .تسا لدع  وت  بناج  زا  نم - راگدرورپ  يا   - نآ منآ و  راوازس  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  ییامن ، باذع  ارم  رگا 

َّیَلَع ُْبتَف  اًِبئاَت  ِّبَر  َْکَیلِإ  ُتْرَرَف  اَْهنِم 

.ریذپب ار  ما  هبوت  سپ  ما ، هتخیرگ  وت  يوس  هب  هبوت  لاح  اب  ناهانگ ،)  ) نآ زا  نم ، راگدرورپ 

8/51

َْکَیلِإ ...اًنیِکْسِم  ِّبَر  اَی  َُکتْوَعَد 

9/51 .متسه وت  هاگرد  ياونیب  هک  یلاح  رد  نم -  راگدرورپ  يا  مدناوخ -  ار  وت 

ِیبُونُذ ِیْنتَمَْحفَأ  ِّبَر 

.هدومن مشوماخ  مناهانگ  نم ، راگدرورپ  يا 

1/53

ادخ يراگدرورپ  هب  یهاوگ 

ِهَِّیبُوبُّرلِاب ََکل  َدِهَش  ْنَم  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

ره ّقح  رد  ار  اه  هتساوخ  نیا  همه  ادنوادخ و 
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.امرف تباجا  داد ، یهاوگ  تا  يراگدرورپ  هب  هک 

11/17

راگدرورپ ياه  ملع  تخانش 

ِهَِّیناَّبَّرلا ِمُولُْعلا  ِهَفِْرعَم  ِیف  ِْهیَلَع  َِکب  َرَهْظَتْسا  ...ْنَم  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

، دنک مادقا  وا  ّدـض  رب  ات  تساوخ  يرای  وت  زا  ییادـخ  ياه  ملع  تخانـش  هار  رد  هک  ره  ّقح  رد  ار  اه  هتـساوخ  نیا  همه  ادـنوادخ و 
.امرف تباجا 

11/17

راگدرورپ هدش و  هدرورپ 

ٍبُوبْرَم یَلَع  ٌّبَر  اَّلِإ  یَِهلِإ ، اَی  ُریُِجی ، َال 

3/21 .دهد یمن  هانپ  راگدرورپ ، زج  ار  هدرورپ  نم ، يادخ  يا 

گرزب راگدرورپ  ادخ ،

ُمیِظَْعلا ُّبَّرلا  َکَّنَِأل  ...

13/39 .یتسه یگرزب  راگدرورپ  وت  اریز  ...

هام ناسنا و  راگدرورپ 

ٍهَکََرب َلاَلِه  َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َکَّبَر  یِّبَر َو  َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

4/43 .دهد رارق  یتکرب  اب  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  تسا ، وت  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  هک  ییادخ  زا  سپ 

راگدرورپ نذا  هب  حور ، ناگتشرف و  دورف 

ٍْرمَأ ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئاَلَْملا َو  ُلَّزَنَت 

5/44 .دنیآ یم  دورف  يراک  ره  يارب  ناشراگدرورپ ، نامرف  هب  حور  ناگتشرف و  نآ  رد 

راگدرورپ بناج  زا  هدنب ، ياه  يدب  ندودز 
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ْمُِکتاَئِّیَس ْمُْکنَع  َرِّفَُکی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یَسَع  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت 

.دیادزب امش  زا  ار  ناتیاه  يدب  ناتراگدرورپ  هک  تسا  دیما  .صلاخ  هبوت  .دینک  هبوت  ادخ  يوس  هب 

10/45

ادخ زج  يراگدرورپ ، ِدوبن 

َكُْریَغ َُهل  َّبَر  َال  ْنَم  َلاَءوُس  ...َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

9و8/52 .تسین وت  زج  وا  يارب  يراگدرورپ  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 

لامعا باتک  لامعا  هدنورپ 

دهز يراکزیهرپ 

يراکزیهرپ اوقت و  لها  نارادولج 

ُماَلَّسلا ُمِهِعیِمَج  یَلَع  یَقُّتلا  ِلْهَأ  ِهَداَق  َو  يَدُْهلا ، ِهَِّمئَأ  ْنِم  ...اًلِیلَد  ِِهلْهَِأل  َتْمَقَأ 

لها نایاوشیپ  يراگتسر و  ِناماما  زا  یتشامگ  ییامنهار  نامز ) رصع و   ) نآ لها  يارب 
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2/4  - . داب دورد  اهنآ  همه  رب  هک  يراکزیهرپ - 

( تشهب رد   ) ناراکزیهرپ هاگشیاسآ 

َنیِقَّتُْملا ِلیِقَم  ْنِم  ٍْنمَأ  َیلِإ  ْمُهَرِّیَُصت  َو 

19/4 .ینک هناور  تسا  ناراکزیهرپ  هاگتحارتسا  هک  هدوسآ  یهاگیاج  هب  ار  اهنآ  و 

يراکزیهرپ اوقت و  راوازس  ادخ ،

يَْوقَّتلا ُلْهَأ  َکَّنِإ 

16/12 .دننک اورپ  وت  زا  هک  يراوازس  وت  اریز 

يَْوقَّتلا ُلْهَأ  ...َکَّنَأ  َو 

116/47 .دنسرتب وت  زا  هک  يا  هتسیاش  و 

يَْوقَّتلا َلْهَأ  اَی 

7/51 .يراکزیهرپ راوازس  يا 

ناگدنب هب  يراکزیهرپ ، هشوت  ِنداد 

ِِهتَیاَوَغ َّدِض  يَْوقَّْتلا  َنِم  اَنْدِّوَز  َو 

5/17 .هد هشوت  يراکزیهرپ  زا  ار  ام  ناطیش ،)  ) وا یهارمگ  ّدض  رب  و 

ناراکزیهرپ رویز 

َنیِقَّتُْملا َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو 

.ناشوپب نم  هب  ار  ناراکزیهرپ  رویز  و 

10/20

َنیِقَّتُْملا َهَْیلِح  ِینِّلَح 

127/47 .يارایب ناراکزیهرپ  رویز  هب  ارم 
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هدنب هب  يراکزیهرپ ، ندومن  ماهلا 

يَْوقَّتلا ِینْمِْهلَأ  َو 

16/20 .نکفا ملد  رد  يراکزیهرپ  و 

يور هنایم  يور  زا  يراکزیهرپ 

ٍلاَمْجِإ ِیف  اًعَرَو  ...ِیْنقُزْرا  َو 

27/20 .امرف يزور  يور ، هنایم  يور  زا  ِيراکزیهرپ  ارم  و 

يراکزیهرپ هماج  هب  هدنب ، لد  ندناشوپ 

َكاَْوقَت ِیْبلَق  ْرِعْشَأ 

9/21 .ناشوپب دوخ  زا  زیهرپ  هماج  هب  ار  مبلق 

ایند زا  هدنب  هشوت  ادخ ، رفیک  زا  زیهرپ 

يِداَز اَْینُّدلا  َنِم  َكاَْوقَت  ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  ایند  زا  نم  هشوت  ار  يراکزیهرپ  و 

11/21

اه مارح  زا  هدنب ، نتخاس  راکزیهرپ 

ِمِراَح _ َْملا ِنَع  ِینْعِّرَو 

5/22 .هد زیهرپ  اه  مارح  زا  ارم  و 

يراکزیهرپ نیرتهب  ندومن  وزرآ 

َلَْـضفَأ یِـسْفَِنل  ُتْوَجَر  اَّلِإ  ...يَْوقَت  ...ِیف  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َکِمَِعن  ْنِم  ًهَمِْعن  يَرَأ  َال  یَّتَح  ...ِدَسَْحلا  َنِم  ِرْدَّصلا  َهَماَلَـس  ِیْنقُزْرا  َو 
َْکنِم َِکب َو  َِکلَذ 

ات .نادرگ  ما  يزور  ار  دسح  زا  هنیس  تمالس  و 
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هب دوخ ، يارب  ار  نآ  زا  رتهب  هکنآ  رگم  منیبـن ، يا ، هداد  يراـکزیهرپ  رد  تناگدـیرفآ  زا  کـی  ره  هب  هک  ار  تیاـه  تمعن  زا  یتـمعن 
.منک وزرآ  وت  زا  وت و  هلیسو 

12/22

نادنزرف نداد  رارق  راکزیهرپ 

ََکل َنیِعیِطُم  َنیِعِماَس  َءاَرَُصب  َءاَیِْقتَأ  اًراَْربَأ  ْمُْهلَعْجا  َو 

3/25 .هد رارق  دوخ  ربنامرف  اونش و  اناد و  راکزیهرپ و  یناراکوکین  ار  نانآ  و 

شزغل هانگ و  زا  هدنب  نتشاد  هگن  و  اوقت ،

َكاَْوقَِتب ِءاَطَْخلا  َِللَّزلا َو  ِبُونُّذلا َو  َنِم  َنیِموُصْعَْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هدش  هتشاد  هگن  اطخ  یتسردان و  ناهانگ و  زا  وت ، زا  سرت  اب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

ناراکزیهرپ میب  ياهتنم  ادخ ،

َنیِقَّتُْملا ِهَیْشَخ  ُهَیاَغ  َوُه  ْنَم  اَی 

.تسا ناراکزیهرپ  ساره  تیاهن  هک  یسک  يا 

5/31

اوقت هتسیاش  ادخ ،

ُهاَقَّتا ُهَیِشَخ َو  ْنَم  ُّقَحَأ  ...َْتنَأ 

20/32 .دومن زیهرپ  وا  زا  دیسرت و  وا  زا  دیاب  هک  یشاب  یم  یسک  نیرت  هتسیاش  وت 

هتسیاش روط  هب  ناضمر ، هام  رد  ناهانگ  زا  زیهرپ 

َكِدْجُو ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف  ...اَِهتاَُقت  َّقَح  َُهبُونُذ  یَقَّتا  ...ْنَم  َّمُهَّللا َو 

دنناـم تدوخ ، دزن  يرگناوت )  ) زا سپ  هدومن ؛ زیهرپ  هدوب  ندرک  زیهرپ  ِّقح  هک  يروـط  هب  شیوـخ  ناـهانگ  زا  سک  ره  ادـنوادخ و 
.شخبب ام  هب  ار  نآ 

50/45
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اوقت هیاپ  رب  مالسلا ،  مهیلع  همئا  ناتسود  ِرادرک  نتفای  ناماس 

ْمُهَْرمَأ يَْوقَّتلا  یَلَع  ْعَمْجا  َو 

.هد ناماس  يراکزیهرپ  رب  ار  ناشرادرک  و 

65/47

ّنج يرپ 

یگتفشآ یناشیرپ 

بیبط کشزپ 

سپ

ادخ زا  سپ  يرِخآ ، ِندوبن 

ُهَدَْعب ُنوُکَی  ٍرِخآ  اَِلب  ِرِخْآلا  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

1/1 .دشابن يرخآ  وا  زا  سپ  هک  يرِخآ  ار ، يادخ  ساپس 
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هتخادنا ولج  ادخ  هچنآ  ِریخأت  زا  نارادناج  یناوتان 

ِْهَیلِإ ْمُهَمَّدَق  اَّمَع  اًریِخَْأت  َنوُِکلْمَی  َال 

4/1 .دنرادن هتخادنا ، ولج  نآ  يوس  هب  ار  نانآ  ادخ )  ) هچنآ نتخادنا  بقع  ِییاناوت  اهنآ 

شّقح نتفرگ  ریخأت  اب  رد  هدنب ، ریخ 

ِینْدِّیَأ َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـصَف  ِمْصَْخلا  ِعَمْجَم  ِلْـصَْفلا َو  ِمْوَـی  َیلِإ  ...ِیل  ِذْـخَْألا  ِریِخْأـَت  ِیف  َكَدـْنِع  ِیل  ُهَرَیِْخلا  َِتناَـک  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 
ٍِمئاَد ٍْربَص  ٍهَقِداَص َو  ٍهَِّیِنب  َْکنِم 

دّـمحم و رب  سپ  دـشاب ، یم  نانمـشد  ندـش  عمج  لحم  ریخاتـسر و  زور  اـت  مّقح  نتفرگ  ریخأـت  رد  وت  دزن  نم  ریخ  رگا  ادـنوادخ و 
.هد يرای  مئاد  ییابیکش  هناقداص و  ّتین  هب  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ 

14/14

هداتفا ریخأت  هب  هچنآ  نتخادنا  مّدقم 

َتْرَّخَأ اَم  ِیل  ْمِّدَقَف 

2/18 .زادنا شیپ  يا ، هتخادنا  ریخأت  هب  میارب  هچنآ  سپ 

َْتلَّجَع اَم  َریِخَْأت  َّبُِحن  َال  یَّتَح  َِکتَّیِشَم  ْنِم  اَْنیَلَع  َتْدَرْوَأ  اَِمل  َداَیِْقنِالا  اَنْمِْهلَأ 

هتـشادن تـسود  یتخادـنا ، شیپ  ار  هـچنآ  ریخأـت  اـت  اـمرف ، ماـهلا  اـم  هـب  یتخاـس -  دراو  اـم  رب  هـک  ار -  تا  هتـساوخ  رب  یِهن  ندرگ 
5/33 .میشاب

هدش مّدقم  هچنآ  نتخادنا  ریخأت  هب 

َْتمَّدَق اَم  یِّنَع  ْرِّخَأ  َو 

.زادنا سپ  يا ، هتخادنا  شیپ  نم  زا  هچنآ  و 

2/18

َتْرَّخَأ اَم  َلیِْجعَت  ...َّبُِحن  َال  یَّتَح  َِکتَّیِشَم  ْنِم  اَْنیَلَع  َتْدَرْوَأ  اَِمل  َداَیِْقنِالا  اَنْمِْهلَأ 

تـسود يا ، هتخادـنا  ریخأت  هب  هک  ار  هچنآ  لیجعت  اـت  اـمرف ، ماـهلا  اـم  هب  یتخاـس -  دراو  اـم  رب  هک  ار -  تا  هتـساوخ  رب  یِهن  ندرگ 
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5/33 .میشاب هتشادن 

نارادریخأت داهج و  دصق 

َنیِِدباَْعلا ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ...ٌثِداَح  ُْهنَع  ُهَرَّخَأ  ْوَأ  ...ٌفْعَض  ِِهب  َدَعَقَف  ٍداَهِِجب  َّمَه  ْوَأ  اًوْزَغ ، يَوَنَف  ...ِماَلْسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ار وا  یناوتان  اّما  دومن ، داهج  گنهآ  و  درک ، گنج  دـصق  ور  نیا  زا  تخاـس ، نارگن  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
17/27 .سیونب ناگدننک  تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  تخادنا ؛ بقع  داهج ) زا   ) ار وا  يا  هثداح  ای  تشادزاب ،

هدنب رفیک  نتخادنا  ریخأت  هب  هجیتن 

َِکبِجاَو ِنوُِدب  یًضِر  َو  َکِّقَح ، ْنِم  ٌكَْرت  ِباَقِْعلا  ِهَمِقَّنلا َو  ِتاَوَطَس  ْنِم  ِْهیَلَع  ِِهب  َتْأَْطبَأ  ِباَذَْعلا َو  َنِم  ُْهنَع  َتْرَّخَأ  اَم  ُعیِمَجَف 

، يا هدومن  يدنُک  نآ  ماجنا  رد  هک  یباقع  رفیک و  ره  يا و  هتخادنا  ریخأت  هب  وا  زا  هک  یباذع  ره  سپ 
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15/37 .تسا هدوب  تدوخ  یگتسیاش  زا  رتمک  هب  ندش  یضار  دوخ و  ّقح  ندرک  كرت 

ناضمر هام  نتخادنا  سپ  ای  شیپ 

ُْهنَع َرَّخَءُوی  ْنَأ  ُلَبْقَی  َال  َو  ُهَْلبَق ، َمَّدَُقی  ْنَأ  َّزَع  َّلَج َو  ُزیُِجی  َال  اًنَِّیب  اًْتقَو  َُهل  َلَعَج 

هب تقو  نآ  زا  هک  دریذپ  یمن  دوش و  هتخادنا  شیپ  هک  دراد  یمن  اور  لیلج  زیزع و  دنوادخ  هک  داد ، رارق  يراکشآ  نامز  نآ ، يارب 
4/44 .دتفا ریخأت 

( رفیک  ) نتخادنا ریخأت  هب  و  یهلا ، رادشه  نتخادنا  شیپ 

ِهَلَجاَعُمِلل ٌعیِطَتْسُم  َْتنَأ  َتْرَّخَأ َو  ...ِدیِعَْولِاب َو  َْتمَّدَقَت  ْدَق 

.يا هتخادنا  ریخأت  هب  ار ) باذع  ، ) ییاناوت ندومن  باتش  رب  هکنآ  اب  يا و  هداد  رتشیپ  ار ، اهرادشه 

21/46

مالسلا هیلع  ماما  زا  نداتفین  سپ  شیپ و 

ٌرِّخَأَتُم ُْهنَع  َرَّخَأَتَی  َال  َو  ٌمِّدَقَتُم ، ُهَمَّدَقَتَی  اَّلَأ  ...ِهِِرماَوَأ َو  ِلاَِثْتمِاب  َتْرَمَأ 

60/47 .دنامنزاب وا  زا  يا  هدنامزاب  چیه  دریگن و  یشیپ  وا  زا  يا  هدنریگ  یشیپ  چیه  دننک و  لاثتما  وا  ياهرما  هب  هک  يداد  نامرف 

ناتسپ

نایاپراهچ ناتسپ  نتخاس  ریش )  ) رپ

َعْرَّضلا ِِهب  ُّرُِدت  ...اًیْقَس  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

5/19 .امن باریس  يزاس ، ریش )  ) رپ نآ  اب  ار  ناویح  ناتسپ  هک  یناراب  اب  ار  ام  ادنوادخ 

يراوخ یتسپ 

تسپ بآ  زا  ناسنا ، ندومن  زاغآ 

اَنَتْأَدَْتبا ٍنیِهَم  ٍءاَم  ْنِم  ...َکَّنِإ 

.يا هدومن  نامزاغآ  زیچان  بآ  زا  وت  انامه 
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5/9

دوخ سفن  لباقم  رد  یتسپ  مدرم و  دزن  يزارفرس 

اَهَْلثِم یِسْفَن  َْدنِع  ِینَتْطَطَح  اَّلِإ  ًهَجَرَد  ِساَّنلا  ِیف  ِینْعَفَْرت  َال  َو 

.يروآ دورف  مدوخ  رظن  رد  رادقم  نامه  هب  هکنآ  رگم  ربن ، الاب  ارم  هجرد  مدرم  نایم  رد  و 

4/20

دوخ یتسپ  هب  رارقا 

ََکل اًرِخاَد  اًْدبَع  ُْتیَْسمَأ  ُتْحَبْصَأ َو  یَِهلِإ 

7/21 .ماوت راوخ  هدنب  هک  یلاح  رد  مدرک ،  رس  هب  ار  ماش  حبص و  نم ، يادخ 

اًعِضاَخ اًلِیلَذ  اًرِغاَص  َْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه  َو 

69/47 .نتورف لیلذ ، تسپ ، وت ، هاگشیپ  رد  منم  کنیا  و 
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تسپ دارفا  ّرش 

ٍعیِضَو ٍفیِرَش َو  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  يا  هیامورف  هبترمدنلب و  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

ندش تسپ  ندرک و  يدنلب  دصق 

اوُعَضَّتاَف َعاَِفتْرِالا  اُولَواَح  َو  اوُرَقَْتفاَف ، َكاَوِس  ْنِم  َهَوْرَّثلا  اُوماَر  ...ٍساَنُأ  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ُْتیَأَر  ْدَق  ْمَکَف 

6/28 .دنتشگ تسپ  دنتساوخ و  يدنلب  دندش و  دنمزاین  دنتساوخ و  تورث  وت  ریغ  زا  هک  مدید  یمدرم  زا  رایسب  هچ  نم ، يادخ  يا 

ادخ يارب  دوخ ، نتخاس  تسپ 

یِسْفَن ََکل  ُْتعَضَو  اَمَک  ِبُونُّذلا  ِعِراَصَم  ْنَع  ِینْعَفْرا  َو 

12/31 .ما هدنکفاورف  وت  يارب  ار  دوخ  هکنانچ  نادرگ ، دنلب  ناهانگ ، ياه  هاْگنداتفا  زا  ارم  و 

گنت ياه  ناوختسا  اب  یبلص  تسپ و  یبآ 

ِبُجُْحلِاب اَهَتْرَتَس  ٍهَقِّیَض  ٍمِحَر  َیلِإ  ِِکلاَسَْملا  ِجِرَح  ِماَظِْعلا ، ِِقیاَضَتُم  ٍْبلُص  ْنِم  اًنیِهَم  ًءاَم  ِینَتْرَدَح  َْتنَأ  َّمُهَّللا َو 

یمحر يوس  هب  گنت ، ياه  هار  هدـینت و  مهرد  ياه  ناوختـسا  اـب  یبلـص  زا  مدوب ،)  ) تسپ یبآ  هک ) ماـگنه  نآ   ) ارم وت  ادـنوادخ و 
23/32 .يدومن ریزارس  يدناشوپ ، اه  هدرپ  اب  ار  نآ  هک  گنت 

ریقف ندوب  تسپ  نامگ 

ًهَساَسَخ ٍمَدَع  يِِذب  َّنُظَأ  ْنَأ  ْنِم  ِینْمِصْعا  َو 

4/35 .امرف ظفح  مرب ، یتسپ  ِنامگ  يریقف  هب  هکنیا  زا  ارم  و 

تسپ قالخا  زا  هدنب ، نتخاس  رود 

ِقاَلْخَْألا َِیناَدَم  َهَمُومْذَْملا َو  َِبئاَرَّضلا  ِِهب  اَْنبِّنَج  َو 

12/42 .نک رود  تسپ ، قالخا  هدیهوکن و  ياه  يوخ  زا  ار  ام  نآرق ،)  ) نآ اب  و 

ایند ندوب  تسپ 
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َكَْدنِع اَّمَع  یَْهنَت  ٍهَِّینَد  اَْینُد  َّبُح  ِیْبلَق  ْنِم  ْعِْزنا 

109/47 .نک َرب  ملد  زا  ار  دراد  یمزاب  تسوت ، دزن  هچنآ  زا  هک  تسپ  يایند  یتسود 

یتسپ هب  هدنب ، نتخاسن  راتفرگ 

يِرْدَق اََهل  ُرُغْصَی  ًهَسیِسَخ  ِینْمُسَت  َال  َو 

121/47 .زاسم مراچد  ددرگ ، درُخ  ما  هبترم  نآ ، اب  هک  ار  يا  یتسپ  و 

هدنب ندنادرگ  تسپ 

ِینُعَفْرَی يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْعَضَو  ْنِإ  َو  ِینُعَضَی ، يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْعَفَر  ْنِإ  یَِهلِإ 

هبترمدنلب هکنآ  تسیک  سپ  ینک ، تسپ  ارم  رگا  و  دـیامن ؟ تسپ  ارم  هکنآ  تسیک  سپ  ینادرگ ، هبترمدـنلب  ارم  وت  رگا  نم ، يادـخ 
؟ دنادرگ ما 

15/48
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يدونشوخ هدیدنسپ 

نارگشیاتس نیرت  هدیدنسپ  ادخ و  ساپس 

ِْهیََدل ِهیِدِماَح  یَضْرَأ  ...ِِهب  ُهَدِمَح  اَم  ِّلُِکب  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

.دنا هدوتس  ار  وا  شنایوگ ، ساپس  نیرت  هدیدنسپ  هک  یساپس  ره  هب  ار ، يادخ  ساپس  و 

25/1

هدیدنسپ هدنب  يارب  ادخ  هچنآ 

ِیل َتیِضَر  اَم  ََّیلِإ  ْبِّبَح 

.نادرگ نم  بوبحم  ار  يا  هدیدنسپ  میارب  هچنآ 

6/15

رت هدیدنسپ  راک  هب  هدنب ، نتشامگ 

یَضْرَأ َوُه  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو 

16/20 .راداو راتفر  نیرت  هدیدنسپ  هب  ارم  و 

بهذم نیرت  هدیدنسپ  زا ) يوریپ   ) قیفوت

اَهاَضْرَِأل ُلَلِْملا  ِتَضَقاَنَت  اَذِإ  ...ِینْقِّفَو 

21/20 .هد مقیفوت  اهنآ  نیرت  هدیدنسپ  هب  اه ، نیئآ  ضقانت  ِنامز 

نیدلاو يارب  دنزرف ، يادص  ندنادرگ  هدیدنسپ 

یِماَلَک اَمَُهل  ْبِطَأ  ...َّمُهَّللا 

.امرف دنیاشوخ  اهنآ  اب  ار  منخس  ادنوادخ ،

6/24

هدیدنسپ ینایاپ 
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ًهَِبقاَع ُدَمْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  اََنل  ِْمتْخا  َو 

6/33 .نک متخ  تسا ، رت  هدوتس  شتبقاع  هچنآ  هب  ار  ام  راک  و 

دنوادخ دنسپ  دروم  نیئآ  هب  ناگدنب ، ییامنهار 

َْتیَضَتْرا ِیتَّلا  َِکتَِّلم  َو  َْتیَفَطْصا ، يِذَّلا  َِکنیِِدل  اَنَْتیَدَه 

19/45 .يدرک تیاده  يدیدنسپ ، ار  نآ  هک  تنیئآ  هب  يدیزگرب و  ار  نآ  هک  تنید  هب  ار  ام 

ناناملسم نایم  رد  ناضمر ، هام  نتسیز  هدیدنسپ 

ٍدْمَح َماَقُم  ُرْهَّشلا  اَذَه  اَنِیف  َماَقَأ  ْدَق 

22/45 .درک تماقا  هدیدنسپ  ماقم  رد )  ) ام نیب  رد  هام  نیا 

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  هدیدنسپ ، يدورد 

َکَنوُد ْنَِمل  ََکل َو  ًهَّیِضْرَم  ًهاَلَص  ...ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  ِّبَر 

.دشاب هدیدنسپ  وت  ریغ  وت و  دزن  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  وا و  رب  نم ، راگدرورپ 

55/47

هدیدنسپ راتفگ  هب  هدنب ، ندرک  يرای 
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ِلْوَْقلا ِّیِضْرَم  ...یَلَع  یِّنِعَأ 

.امرف ما  يرای  هدیدنسپ  راتفگ  نتشاد )  ) رب

113/47

تشپ

یهلا یهن  ياه ) بکرم   ) تشپ رب  ندش  راوس 

ِهِرْجَز َنُوتُم  اَْنبِکَر  َو  ِهِْرمَأ ، ِقیِرَط  ْنَع  اَنَْفلاَخَف 

21/1 .میدش راوس  شیهن  ياه  ( بکرم  ) تشپ رب  میدرک و  تفلاخم  شنامرف ، هار  زا  سپ 

هدنب هب  راگزور ، ندرک  تشپ 

ْتَّلَوَف ُهُماَّیَأ  ْتََربْدَأ 

8/12 .هدش يرپس  هدرک و  تشپ  شراگزور 

هدنب تشپ  ِيرابنارگ  هدننک  کبس  يرامیب ،

ِتاَئیِطَْخلا َنِم  يِرْهَظ  َّیَلَع  ِِهب  َلُقَث  اَِمل  اًفیِفَْخت  ...اَِهب  ِینَتْصَّحَم  ِیتَّلا  ِهَّلِْعلا  ُْتقَو  ْمَأ  ...

.دیامن کبس  هدرک  نیگنس  ارم  تشپ  هک  ار  ییاهاطخ  ات  يداد  تاجن  نآ  اب  ارم  هک  يرامیب  تقو  ای  ...

4/15

اهاطخ اب  هدنب ، تشپ  نتشگ  نیگنس 

ُهَرْهَظ اَیاَطَْخلا  ِتَرَقْوَأ  يِذَّلا  اَنَأ 

.هدرک نیگنس  ار  شتشپ  اهاطخ  هک  منامه  نم 

14/16

اَیاَطَْخلا ُْهتَلَْقثَأ  ْدَق  يِرْهَظ  اَذَه 

29/16 .هدرک نیگنس  ار  نآ  اهاطخ  هک  تسا  نم  تشپ  نیا 
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اَیاَطَْخلا َنِم  ٍلَْقثُم  ٍرْهَظ  ...ٍهَعِشاَخ َو  ٍسْفَِنب  َكاَّقَلَتَف 

19/32 .تسوت يور  شیپ  اهاطخ ، راب )  ) زا رابنارگ  یتشپ  نتورف و  يدوجو  اب  سپ 

نمشد هب  ندرکن  تشپ  مالسا و  نارادزرم 

ِرَابْدِْإلِاب ْمُْهنِم  ٌدَحَأ  َّمُهَی  َال  یَّتَح  ...ِنُوتَْفلا  ِلاَْملا  ِتاَرَطَخ  ْمِِهبُوُلق  ْنَع  ُْحما  َو  ِروُرَْغلا ، ِهَعاَّدَْخلا  ُمُهاَْینُد  َرْکِذ  َّوُدَْعلا  ُمِِهئاَِقل  َْدنِع  ْمِهِْسنَأ  َو 

ات نک ، فرطرب  ناشلد  زا  ار  زیگنا  هنتف  لام  هشیدنا  ربب و  ناشرطاخ  زا  ار  هدننز  لوگ  هدنبیرف  يایند  دای  نمـشد ، اب  دروخرب  ماگنه  و 
4/27 .دنکن نمشد ) هب   ) ندرک تشپ  گنهآ  نانآ  زا  کی  چیه 

نمشد ياه  ( نابیتشپ  ) يرس تشپ  نتخاس  هدنکارپ 

ْمُهَءاَرَو ْنَم  ْمِِهب  ْلِّکَن  ْمُهَْفلَخ َو  ْنَم  ْمِِهب  ْدِّرَش 

5/27 .نادرگ تربع  دنناشیا ، سپ  رد  هک  یناسک  يارب  ار  نانآ  زاس و  هدنکارپ  ار  ناشیاه  يرس  تشپ  ناشیا ، تسکش )  ) اب

نمشد ندروخ  تسکش  ندرک و  تشپ  زا  سپ  هدنب ، تداهش 

َكُّوُدَع َیِّلَُوی  ْنَأ  ...َدْعَبَف  ِهَداَهَّشلِاب  َُهل  َْتیَضَق  ...ْنِإَف 
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َنیِِربْدُم

.تسا هدومن  رارف  هدنادرگور ، تنمشد  هک  دشاب  نآ  زا  دعب  يدز ، مقر  شیارب  ار  تداهش  رگا  سپ 

15/27

وا رس  تشپ  رد  وجگنج ، يوربآ  ظفح 

ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ًهَمْرُح ، ِِهئاَرَو  ْنِم  َُهل  یَعَر  ْوَأ  ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

؛ تشادـهگن وا  دوبن  رد  ار  شیوربآ  ای  دـش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
16/27 .هد شاداپ  وا ، شاداپ  نوگمه  گنسمه و  ار  يو  سپ 

ناطیش ندرک  رارف  ندرک و  تشپ 

اًدیِرَف َِکبَضَِغل  ِینَرَحْصَأَف  یِّنَع ، اًیِّلَُوم  ََربْدَأ  ...َکَتَیِصْعَم  ُْتفَراَق  اَذِإ  ...

13/32 .دومن اهر  تمشخ  نابایب  رد  اهنت  ارم  سپ  .درک  رارف  نم  زا  نانک  تشپ  متخادرپ ، تا  ینامرفان  هب  هک  نیمه  ...

وا يوس  هب  ندش  هدناوخ  ادخ و  هب  ندرک  تشپ 

ُْهنَع ََربْدَأ  ْنَم  ِهِسْفَن  َیلِإ  وُعْدَی  ْنَم  اَی 

9/46 .دَنادرگ يور  وا  زا  هک ، ار  یسک  دناوخ  یم  دوخ  يوس  هب  هک  یسک  يا 

نمشد ندرک  رارف  ندرک و  تشپ 

ُهاَیاَرَس ْتَفَلْخَأ  ْدَق  اًیِّلَُوم  ََربْدَأ 

6/49 .دندرک فّلخت  دندوب ، هتفگ  هچنآ  زا  شنایهاپس  هک  یلاح  رد  .دومن  رارف  هدرک ، تشپ 

نابیتشپ

ادخ زا  تعاطا  نابیتشپ  یساپس 

ِِهتَعاَط یَلَع  اًریِهَظ  ...ُنوُکَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

29و27/1 .دشاب شتعاط  رب  ینابیتشپ  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 
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مالسلا هیلع  ماما  زا  ینابیتشپ  عافد و 

َنیِِفنْکُم ُْهنَع  ِهَعَفاَدُْملا  ِِهتَرُْصن َو  َیلِإ  ...َُهل  اَْنلَعْجا  َو 

63/47 .هد رارق  ناگدننک  يرای  وا ، زا  عافد  شندومن و  ددم  رد  ار  ام  و 

نارگمتس نابیتشپ 

اًریِهَظ َنیِِملاَّظِلل  ِیْنلَعَْجت  َال 

132/47 .هدن رارق  نارگمتس  نابیتشپ  ارم 

ینامیشپ

هبوت هدنب و  ینامیشپ 

ُْهنِم َطَرَف  اَم  یَلَع  ٍمِداَن  ََهبَْوت  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ 
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12/12 .تسا نامیشپ  هدز ، رس  وا  زا  هچنآ  زا  هک  یسک  تشگزاب  مدرگ ، یمزاب  وت  يوس  هب  ما ) هداتسیا  هک   ) ناکم نیا  رد 

َکَتَّبَحَم ِیل  ُبِجُوت  ًَهبَْوت  ِتاَئِّیَّسلا  َنِم  ِیل  ُضِْرعَی  اَم  ِكَْرت  یَلَع  یِمْزَع  َو  ِتاَّلَّزلا ، َنِم  ِهِیف  ُْتعَقَو  اَم  یَلَع  ِیتَماَدَن  ْلَعْجا  َو 

هک هد  رارق  يا  هبوت  دـیآ ، شیپ  میارب  هک  ییاه  يدـب  كرت  رب  ار  ممزع  و  مدـش ، راـچد  نآ  هب  هک  ییاـه  شزغل  زا  ار  ما  ینامیـشپ  و 
3/38 .دَنادرگ مزال  نم  هب  تبسن  ار  وت  یتسود 

ادخ يارب  دوخ ، ینامیشپ  نتخاس  راکشآ 

ِمَدَّنلا َنِم  ََکل  ُتْرَهْظَأ  اَم  اَْهیَلَع  ْنَم  َکُضْرَأ َو  اَهِیف َو  ْنَم  َكُءواَمَس َو  َعَمْسَِتل  ْنَِکل  ...يَِرثَأ  ِءوُِسب  یِّنِم  ٍلْهَج  ْنَع  ِِهب  ُْتقَطَن  اَم  ُّلُک  اَمَف 

رب هک  ره  تنیمز و  تسا و  نآ  رد  هک  ره  تنامـسآ و  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  .تسین  مرادرک  يدـب  هب  لـهج  زا  متفگ ، هچ  ره  سپ 
.دونشب ار  مدومن  راکشآ  تهاگشیپ  هب  هک  يا  ینامیشپ  تسا ، نآ  يور 

26/31

نانامیشپ نیرت  نامیشپ 

َنیِمِداَّنلا ُمَْدنَأ  اَنَأَف  َْکَیلِإ  ًَهبَْوت  ُمَدَّنلا  ِنُکَی  ْنِإ  َّمُهَّللا 

28/31 .منانامیشپ نیرت  نامیشپ  نم  سپ  تسوت ، هاگرد  هب  هبوت  ینامیشپ ، رگا  ادنوادخ 

ینامیشپ يور  زا  ادخ ، زا  یهاوخرذع 

...ٍهَماَدَن َراَِذتْعا  َّنِهِِرئاَظَن  ْنِم  َّنُْهنِم َو  یَِهلِإ  اَی  َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ 

2/38 .ینامیشپ يور  زا  ِیهاوخرذع  مهاوخ ، یم  رذع  وت  زا  اهنآ  ریاظن  اهنآ و  زا  نم ، يادخ  يا 

تمادن ینامیشپ و  زور 

ِهَماَدَّنلا ِهَرْسَْحلا َو  ِمْوَی  ِیف  ِهَمَلَّظلا  ُهوُجُو  ُّدَوْسَت  َمْوَی  اَنَهوُجُو  ْضَِّیب  َو 

16/42 .نادرگ دیفس  ار  ام  ياهراسخر  دوش ، یم  هایس  نارگمتس  ياه  هرهچ  هک  يزور  ینامیشپ ، ترسح و  زور  رد  و 

ششخب اطع و  زا  ادخ ، ندشن  نامیشپ 

ِءاَطَْعلا یَلَع  ُمَْدنَی  َال  ْنَم  اَی 

2/45 .دوش یمن  نامیشپ  ششخب ) و   ) اطع رب  هک  یسک  يا 
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تسادخ يارب  اه ، لد  یقیقح  ینامیشپ 

ِمَدَّنلا ُدْقَع  اَِنبُوُلق  ْنِم  ََکل  َو 

.تسوت يارب  نامیاه ، لد  یعطق  ینامیشپ  و 

45/45

لپ

نآ زا  نتشذگ  زور  رد  خزود ، لپ  ندیزرل 
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اَنِماَْدقَأ ََللَز  اَْهیَلَع  ِزاَج  _ َْملا َمْوَی  َمَّنَهَج  ِرْسِج  ِباَرِطْضا  َْدنِع  ِِهب  ْتِّبَث 

15/42 .نادرگ اجرباپ  نآرق ،)  ) نآ هلیسو  هب  ار  ام  ياه  ماگ  شزغل  مینک ، یم  روبع  نآ  رب  هک  زور  نآ  رد  خزود ، لپ  ندیزرل  ماگنه 

کلپ

نامشچ ياه  کلپ  نداتفا  ات  نتسیرگ 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...َّیَْنیَع  ُراَفْشَأ  َطُقْسَت  یَّتَح  َْکَیلِإ  ُْتیََکب  َْول  یَِهلِإ  اَی 

زا يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازـس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  دتفیب ، منامـشچ  ياه  کلپ  ات  میرگب  تهاگـشیپ  رد  نانچنآ  رگا  نم  يادخ  يا 
30/16 .متسین میاه  يدب 

یکرچ يدیلپ 

يدیلپ هنوگ  ره  زا  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  یکاپ 

َِکتَداَرِِإب اًریِهْطَت  ِسَنَّدلا  ِسْجِّرلا َو  َنِم  ْمُهَتْرَّهَط 

56/47 .يدومن كاپ  یگدولآ  يدیلپ و  زا  ار  نانآ  شیوخ ، تساوخ  هب 

هانپ

یهلا باذع  زا  هدنهد  هانپ  یساپس 

ِِهتَمِقَن ْنِم  اًریِفَخ  ...ُنوُکَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

29و27/1 .دشاب شباذع  زا  يا  هدنهد  هانپ  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

اه یتخس  هاگهانپ  ادخ ،

ِتاَِّملُْملا ِیف  ُعَْزفَْملا  َْتنَأ 

4/7 .اه يراوشد  يارب  هدش  هدناوخ  ییوت 

یهلا تمحر  هب  نانمؤم ، همه  هدنب و  نداد  هانپ 

ِتاَنِمْءوُْملا َنِینِمْءوُْملا َو  َعیِمَج  َِکتَمْحَِرب َو  َِکلَذ  ِّلُک  ْنِم  ِینْذِعَأ 
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10/8 .هد هانپ  دش  هتفگ  هچنآ  زا  تتمحر  هب  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  همه  ارم و 

هدنب يارب  یهاگهانپ 

َْکنَع َُهل  َبَرْهَم  َال  َو  َْکنِم ، َُهل  َصیِحَم  َال  ُهَّنَأ  َنَْقیَأ 

8/12 .تسین شیارب  وت  زا  یهاگزیرگ  هاگهانپ و  هک  هدرک  رواب 

َْکنِم ِْهَیلِإ  ُأَْجلَأ  ٌذاَلَم  َال  َو 

.مرب هانپ  نادب  وت  زا  هک  تسا  یهاگهانپ  هن  و 

14/32

َْکَیلِإ اَّلِإ  َْکنِم ، َُهل  َأَْجلَم  َال  ...ْنَم  َلاَءوُس  ...َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

زا وا  يارب  یهاگهانپ  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 
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9و8/52 .تسین وت  يوس  هب  زج  وت ،

ادخ ناسحا  دای  هب  ناگراچیب ، ندرب  هانپ 

َنوُّرَطْضُْملا ُعَْزفَی  ِِهناَسْحِإ  ِرْکِذ  َیلِإ  ْنَم  اَی 

2/16 .دنرب یم  هانپ  شا  یکین  دای  هب  ناگراچیب  هک  یسک  يا 

ناطیش ّرش  زا  هدنرادهگن  ياه  هاگهانپ 

ٍِعناَم ٍفْهَک  َو  ٍِظفاَح ، ٍنْصِح  َو  ٍزِراَح ، ٍزْرِح  ِیف  ُْهنِم  ...اَِنتاَهَّمُأ  اَنَءَابآ َو  ْلَعْجا  َو 

10/17 .هد رارق  هدنرادزاب  یهاگهانپ  هدنرادهگن و  يژد  مکحم و  یهاگیاج  رد  وا  ّرش )  ) زا ار ، نامناردام  ناردپ و  و 

ناطیش هاگهانپ  نتخاس  ناریو 

ُهَفْهَک ْمِدْها  ...َّمُهَّللا َو 

13/17 .زاس ناریو  ار  شهاگهانپ  ادنوادخ و 

هدرورپ هب  نداد  هانپ  و  راگدرورپ ،

ٍبُوبْرَم یَلَع  ٌّبَر  اَّلِإ  یَِهلِإ ، اَی  ُریُِجی ، َال 

3/21 .دهد یمن  هانپ  راگدرورپ ، زج  ار  هدرورپ  نم ، يادخ  يا 

هدنب زیرگ  نداد  هانپ 

ِیبَرَه ْرِجَأ 

4/21 .هد هانپ  ار  مزیرگ 

ادخ هب  هدنب ، یگدنهانپ 

ُریِجَتْسُْملا ...َكُْدبَع  یِّنِإَف 

.ماوت هدنریگ  هانپ  هدنب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 

7/21
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ِینْذِعَأَف اًذِّوَعَتُم  ...ِّبَر  َْکَیلِإ  ُتْرَرَف  اَْهنِم 

.هد مهانپ  سپ  ما ، هتخیرگ  وت  يوس  هب  ما ، هدنهانپ  هک  یلاح  رد  ناهانگ ،)  ) نآ زا  نم ، راگدرورپ 

8/51

َِکب َذَال  ْنَّمَع  ُجِّرَُفت  َو 

12/51 .ینک یم  فرطرب  هدروآ ، هانپ  وت  هب  هک  یسک  زا  ار  هودنا  مغ و  و 

ُأَْجلَأ َْکَیلِإ  َو 

11/52 .مرب یم  هانپ  وت  يوس  هب  اهنت  و 

نداد رارق  هدش  هداد  هانپ  لاح ، ره  رد  ار  هدنب 

اًراَُجم اًذاَعُم ، ...ِیتَالاَح  ِّلُک  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

5/22 .هد رارق  هدش  هداد  ناما  یهلا ) باذع  زا  ، ) هدش هداد  هانپ  میاه ، تلاح  همه  رد  ارم  و 

ادخ هب  ندرب  هانپ  هب  نتفرگ  وخ 

َِکب ِذُّوَعَّتلِاب  َنیِدَّوَعُْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هتفرگ  وخ  وت  هب  ندرب  هانپ  هب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

ادخ ییاناوت  تّزع و  هب  ندرب  هانپ 
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َكِّزِِعب َنیِراَج  _ ُْملا ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هدروآ  هانپ  وت  تّزع  هب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

هدنب هدنهد  هانپ 

َكُّزِع ِینْرُفْخَْیلَف  َْکنِم  ِیل  َریِفَخ  َال  َّمُهَّللا 

25/31 .دهد هانپ  ارم  تتّزع  دیاب  سپ  تسین ، وت  تبوقع )  ) زا يا  هدنهد  هانپ  نم  يارب  ادنوادخ 

ٌریُِجم َْکنِم  ِینُریُِجی  َال  ُهَّنَأ  اًِنقُوم  ...َْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه 

69/47 .دهد یمن  ناما  وت  زا  ارم  يا  هدنهد  ناما  چیه  هکنیا  هب  هدنرادرواب  وت ، هاگشیپ  رد  منم  کنیا 

ادخ هب  ندرب  هانپ  هبوت و 

َنِم ِهِیف  َْکَیلِإ  ُتْأََجل  ...اَم  اَْهیَلَع  ْنَم  َکُضْرَأ َو  اَهِیف َو  ْنَم  َكُءواَمَس َو  َعَمْسَِتل  ْنَِکل  ...يَِرثَأ  ِءوُِسب  یِّنِم  ٍلْهَج  ْنَع  ِِهب  ُْتقَطَن  اَم  ُّلُک  اَمَف 
َِهبْوَّتلا

رب هک  ره  تنیمز و  تسا و  نآ  رد  هک  ره  تنامـسآ و  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  .تسین  مرادرک  يدـب  هب  لـهج  زا  متفگ ، هچ  ره  سپ 
26/31 .دونشب ار  مدرب  هانپ  تهاگرد  هب  نآ  ببس  هب  هک  يا  هبوت  تسا ، نآ  يور 

ادخ هب  هدنروآ  هانپ 

َِکب ِِذئاَْعلا  ُماَقَم  اَذَهَف 

.تسوت هب  هدش  هدنهانپ  ِهاگیاج  نیا  سپ 

15/32

ناگدنهد هانپ  نیرتهب  ادخ ،

َنیِریِج _ ُْملا َْریَخ  اَی  ...

32/32 .ناگدنهد هانپ  نیرتهب  يا  ...

نآرق نشور  ياه  لیلد  هب  ناگدنرب  هانپ 

ِِهتاَنَِّیب ِتاَحَضُوم  َو  ِهِِهباَشَتُِمب ، ِراَْرقِْإلا  َیلِإ  ُعَْزفَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف 
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4/42 .دنهد یم  رارق  شنشور  لیالد  هباشتم و  تایآ )  ) هب رارقا  هانپ  رد  ار  دوخ  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ 

ندرب هانپ  نآرق  مکحم  هاگهانپ  هب 

ِِهلِقْعَم ِزْرِح  َیلِإ  ِتاَِهباَشَتُْملا  َنِم  يِوْأَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

7/42 .دنرب یم  هانپ  شمکحم  هاگهانپ  هب  تاهباشتم  زا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

ادخ هب  ندرب  هانپ  هودنا و 

ُْهنِم َكُریِجَتْسَن  اَم  ََهبْأَک  ...َدَِجن  یَّتَح  ...ِدیِعَْولا  ِباَقِع  َفْوَخ  اَْنقُزْرا  َّمُهَّللا 

53/45 .میبایرد میرب ، یم  هانپ  وت  هب  نآ  زا  هچنآ  هودنا  ات  .نادرگ  ام  يزور  ار  هدش  هدادرادشه  ِرفیک  ِسرت  ادنوادخ 

نامیا لها  هانپ  مالسلا ،  هیلع  ماما 

َنِینِمْءوُْملا ُفْهَک  َو  َنیِِذئاَّللا ، ُهَمْصِع  َوُهَف 

هاگهانپ ناگدنهانپ و  هدنرادهگن  وا  سپ 
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60/47 .تسا نانمؤم 

ادخ تمحر  وفع و  هب  هدنب ، یگدنهانپ 

َِکتَمْحَِرب اًِذئَال  َکِْحفَِصب ، اًریِجَتْسُم  ...َْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه  َو 

69/47 .تتمحر هب  هاوخ  هانپ  تشیاشخب ، هب  هدنهانپ  وت ، هاگشیپ  رد  منم  کنیا  و 

یهاوخ هانپ  يور  زا  ادخ ، زا  تساوخرد 

اًذُّوََلت اًذُّوَعَت َو  ...َِکلَذ  َعَم  ...ِِسئاَْبلا َو  ِلِیلَّذلا  ِریِقَْحلا  ََهلَأْسَم  َُکْتلَأَس 

ییوج هاـنپ  یهاوخ و  هاـنپ  هارمه  هب  متـساوخرد  لاوحا ، نآ  اـب  .لاحدـب و  راوـخ ، درُخ ، ِتساوـخرد  میاـمن ، یم  تساوـخرد  وـت  زا 
74/47 .تسا

ادخ شزرمآ  هب  ندروآ  هانپ 

اًِبئاَت َكِراَفِْغتْسِاب  َذاَع  ...ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت 

وت زا  نتــساوخ  شزرمآ  هـب  هاـنپ  هبوـت ، لاـح  اـب  هـک  ار  یــسک  نآ ، اـب  يدــناشوپ  هـک  يزیچ  ناـمه  اـب  ناـشوپب ، ارم  زور ، نـیا  رد 
86/47 .هدروآ

نتفای تاجن  ادخ و  هب  یگدنهانپ 

َِکب اًذاَِول  اَْهنِم  ِینِّجَنَف  اًءوُس  ْوَأ  ًهَْنِتف  ٍمْوَِقب  َتْدَرَأ  اَذِإ  َو 

120/47 .هد تاجن  ما ، هدرب  هانپ  وت  هب  هک  ارم  سپ  یتسرفورف ،)  ) يا يدب  ای  یباذع  یموق ، هب  یتساوخ  هاگره  و 

هدنهانپ هاگهانپ  ادخ ،

ِئِجَْتلُْملا ِهِسْفَن  ِّظَِحل  ِعِّیَضُْملا  ُعَْزفَم  ...َْکَیلِإ  َو 

3/49 .تسوت يوس  هب  هتشگ ، هدنهانپ  هدرک و  هابت  ار  شا  هرهب  هکنآ  هاگهانپ  و 

یهلا ماقتنا  هاگهانپ  هب  ندش  هدنهانپ 

َكِراَِصْتنا ِلِقْعَم  َیلِإ  َأََجل  ْنَم  ُعَْزفَی  َال  ...ُهَّنَأ  اًِملاَع  ...یَِهلِإ  اَی  َُکْتیَداَنَف 

10/49 .درادن یساره  دوش ، هدنهانپ  وت  ماقتنا  هاگهانپ  هب  هک  ره  متسناد  یم  هک  یلاح  رد  مدناوخ ، ار  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 
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دب زیچ  ره  ّرش  زا  نتساوخ  هانپ 

اَذَک اَذَک َو  ِّرَش  ْنِم  ِینَذیُِعت  ْنَأ  اَمِِهب  َْکَیلِإ  ُهَّجََوتَأ  َو  ِءاَْضیَْبلا ، ِهَّیِوَلَْعلا  َو  ِهَعِیفَّرلا ، ِهَّیِدَّمَح  _ ُْملِاب َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإَف 

تهاگرد هب  نانآ  هلیـسو  هب  میوج و  یم  یکیدزن  وت  يوس  هب  يولع ، یمارگ  ماقم  يدّمحم و  هیاپدنلب  تلزنم  هب  نم  سپ  ادـنوادخ ،
16/49 .یهد هانپ  نآ  نیا و  ّرش  زا  ارم  هک  مروآ  یمور 

یناوتان ماگنه  رد  هدنب  هانپ  ادخ ،

ُبِهاَذَْملا ِینِییُْعت  َنیِح  یِفْهَک  اَی 

7/51 .دیامن یمن  هار  دنک و  یم  ناوتان  ارم  اه  هار  هک  یتقو  نم ، هانپ  يا 

: زا ندرب  هانپ  ادخ  هب 
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ّتیبصع توهش و  رد  طارفا  .أ 

ِهَّیِمَْحلا ِهَکَلَم  َو  ِهَوْهَّشلا ، ِحاَْحلِإ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

1/8 .ّتیبصع هبلغ  توهش و  يور  هدایز  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

ییوخدنت تعانق و  یمک  .ب 

ِْقلُْخلا ِهَساَکَش  َو  ِهَعاَنَْقلا ، ِهَِّلق  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

1/8 .یقلخدب تعانق و  یتساک  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

ربص فعض  دسح و  هبلغ  مشخ ، يدنت  .ج 

ِْربَّصلا ِفْعَض  َو  ِدَسَْحلا ، ِهَبَلَغ  َو  ِبَضَْغلا ، ِهَرْوَس  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

1/8 .ییابیکش یتسس  دسح و  یگریچ  مشخ و  تّدش  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

زآ صرح و  .د 

ِصْرِْحلا ِناَجَیَه  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

1/8 .صرح ندش  هتخیگنارب  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

ِصْرِْحلا ِلْهَأ  ِعَلَه  ...ْنِم  ِینْذِعَأ 

15/14 .هد مهانپ  ناصیرح  زآ  زا 

يراگتسر اب  تفلاخم  سوه و  يوریپ  ه ._

يَدُْهلا ِهََفلاَُخم  َو  يَوَْهلا ، ِهََعباَتُم  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

2و1/8 .يراگتسر تفلاخم  سوه و  اوه و  يوریپ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

تمحز اب  راک  يراگنا و  لهس  .و 

ِهَْفلُْکلا یِطاَعَت  َو  ِهَْلفَْغلا ، ِهَنِس  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

2و1/8 .تّقشم اب  ِراک  نداد  ماجنا  تلفغ و  باوخ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 
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تاعاط ندرمش  گرزب  .ز 

ِهَعاَّطلا ِراَبِْکتْسا  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

2و1/8 .یگدنب تعاط و  ندرمش  گرزب  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

ّقح رب  لطاب  نداد  يرترب  .ح 

ِّقَْحلا یَلَع  ِلِطاَْبلا  ِراَثیِإ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

2و1/8 .قح رب  لطاب  نداد  يرترب  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

هانگ ندرمش  کچوک  .ط 

ِهَیِصْعَْملا ِراَغِْصتْسا  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

2و1/8 .ینامرفان ندرمش  کچوک  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

300 ص : 
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ِهَریِغَّصلا ِراَِقتْحا  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو 

6/8 .کچوک هانگ  ندرمش  زیچان  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

هانگ رب  رارصا  .ي 

ِمَثْأَْملا یَلَع  ِراَرْصِْإلا  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

2و1/8 .هانگ رب  يراشفاپ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

َّرِصُأ ْنَأ  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ 

.مرب یم  هانپ  وت  هب  هانگ ) رب   ) رارصا زا 

14/12

ناتسد یهت  ندرک  ریقح  نادنمتورث و  ندرک  رخف  .ك 

َنیِّلِقُْملِاب ِءاَرْزِْإلا  َو  َنیِِرثْکُْملا ، ِهاَهاَبُم  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

.ناتسد یهت  ندرک  ریقحت  نادنمتورث و  یشورفرخف  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

3و1/8

هدنهد هیده  زا  یساپسان  ناتسدریز و  اب  يراتفردب  .ل 

اَنَْدنِع َهَفِراَْعلا  َعَنَطْصا  ِنَِمل  ِرْکُّشلا  ِكَْرت  َو  اَنیِْدیَأ ، َتَْحت  ْنَِمل  ِهَیَالِْولا  ِءوُس  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

یکین ام  هب  هک  یسک  زا  یساپسان  ناتسدریز و  اب  يراتفردب  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

3و1/8 .تسا هدرک 

هدید متس  ندنادرگ  راوخ  رگمتس و  ندومن  يرای  .م 

اًفوُْهلَم َلُذَْخن  ْوَأ  اًِملاَظ ، َدُضْعَن  ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

4و1/8 .مینادرگ راوخ  ار  يا  هدید  متس  هکنآ  ای  مینک  کمک  ار  يرگمتس  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

ملع نودب  ِراتفگ  و  دوخ ، ّقح  رب  نوزفا  نتساوخ  .ن 
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ٍْملِع ِْریَِغب  ِْملِْعلا  ِیف  َلوُقَن  ْوَأ  ٍّقَِحب ، اََنل  َْسَیل  اَم  َموَُرن  ...ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

4و1/8 .مییوگب نخس  یهاگآ  نتشاد  نودب  ای  میهاوخب  تسین  ام  ّقح  هچنآ  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

دنلب ياهوزرآ  و  لامعا ، رد  يدنسپدوخ  تنایخ ، .س 

اَِنلاَمآ ِیف  َّدُمَن  َو  اَِنلاَمْعَِأب ، َبِْجُعن  ْنَأ  َو  ٍدَحَأ ، ِّشِغ  یَلَع  َيِوَْطنَن  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَن  َو 

.مینک زارد  ار  نامیاهوزرآ  میشاب و  دنسپدوخ  نامیاهراک  رد  میشاب و  هتشاد  یسک  هب  تنایخ  دصق  هکنیا  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

5/8
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ناهاشداپ متس  ناطیش و  ندش  هریچ  یلددب ، .ع 

ُناَْطلُّسلا اَنَمَّضَهَتَی  ْوَأ  ُناَمَّزلا ، اَنَبُْکنَی  ْوَأ  ُناَْطیَّشلا ، اَْنیَلَع  َذِوْحَتْسَی  ْنَأ  ...ِهَریِرَّسلا َو  ِءوُس  ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو 

6/8 .دنک متس  ام  هب  هاشداپ  ای  دیامن  یتخس  راچد  ار  ام  هنامز  ای  دبای  تسد  ام  رب  ناطیش  هکنیا  دب و  ّتین  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

یفاک هزادنا  هب  يزور  نتفاین  فارسا و  .ف 

ِفاَفَْکلا ِناَدِْقف  ْنِم  َو  ِفاَرْسِْإلا ، ِلُواَنَت  ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو 

7/8 .یفاک يزور  نتفاین  زا  فارسا و  ماجنا  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

یگدامآ نودب  گرم  تخس و  یگدنز  .ص 

ٍهَّدُع ِْریَغ  یَلَع  ٍهَتیِم  َو  ٍهَّدِش ، ِیف  ٍهَشیِعَم  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَن  َو 

8/8 .یناهگان گرم  زا  یتخس و  رد  یگدنز  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

نانمشد شنزرس  تتامش و  .ق 

ِءاَدْعَْألا ِهَتاَمَش  ْنِم  َِکب  ُذوُعَن 

.نانمشد شنزرس  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ 

8/8

ِءاَدْعَْألا ِهَتاَمَش  ْنِم  ِینْذِعَأ 

.هد هانپ  نانمشد  شنزرس  زا  ارم 

119/47

گرزب تبیصم  میظع و  ترسح  .ر 

يَْربُْکلا ِهَبیِصُْملا  َو  یَمْظُْعلا ، ِهَرْسَْحلا  َنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو 

9/8 .تبیصم نیرت  گرزب  گرزب و  ترسح  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

دب تشگزاب  یتخب و  هریت  نیرتدب  .ش 
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ِبآَْملا ِءوُس  َو  ِءاَقَّشلا ، یَقْشَأ  ...َنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو 

9/8 .تشونرس يدب  یتخب و  هریت  نیرتدب  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

رفیک ندمآ  دورف  باوث و  زا  ّتیمورحم  .ت 

ِباَقِْعلا ِلُولُح  َو  ِباَوَّثلا ، ِناَمْرِح  ...َنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو 

9/8 .رفیک ندمآ  دورف  شاداپ و  زا  یگرهب  یب  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

( رفیک  ) دنناسرت نآ  زا  نارادرکدب  هچنآ  .ث 

ِهَءاَسِْإلا ُلْهَأ  ُُهفاَخَی  اَّمِم  ِینْرِجَأ 

.هد مهانپ  دنراد  تشحو  ناراکدب  هچنآ  زا 

15/12
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دب شهاوخ  .خ 

ِهَبْغَّرلا ِءوُس  ْنِم  ِینْذِعَأ  َو 

15/14 .هد مهانپ  دب  شهاوخ  زا  و 

ناطیش .ذ 

ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  ِتاَغََزن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

1/17 .میرب یم  هانپ  وت  هب  هدش -  هدنار  ناطیش -  ياه  هسوسو  زا  ام  ادنوادخ 

ٍدیِرَم ٍناَْطیَش  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  شکرس  ِناطیش  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  َنِم  ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 ، 6/25 .هد هانپ  هدش  هدنار  ِناطیش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

دوش هتساوخ  هانپ  نآ ، سرت  زا  هچنآ  .ض 

ِِهفْوَخ ْنِم  َِکب  اَنْرَجَتْسا  اَّمِم  اَنْرِجَأ  َو  ُْهنِم ، اَنْذَعَتْسا  اَّمِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  َعیِمَج  اَنَناَوْخِإ َو  اَنَِیلاَهَأ َو  اَنْذِعَأ َو 

وت زا  نآ  سرت  زا  هچنآ  زا  .هد و  هانپ  میدرب ، هانپ  نآ  زا  هچنآ  زا  ار ، نامیا  اب  ناـنز  نادرم و  همه  ناـمناردارب و  نادـنواشیوخ و  اـم و 
15/17 .هد نامناما  میدیبلط ، ینمیا 

رگمتس هاشداپ  .ظ 

ٍدِینَع ٍناَْطلُس  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  يرگمتس  ِهاشداپ  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

اه نج  اه و  ناسنا  ّرش  .غ 

ِْسنِْإلا ِّنِْجلا َو  َنِم  ًابْرَح  ِِهْتَیب  ِلْهَِأل  َِکلوُسَِرل َو  َبَصَن  ْنَم  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ٍعیِضَو َو  ٍفیِرَش َو  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

هانپ دندومن ، اپ  هب  یگنج  وا  نادناخ  تربمایپ و  يارب  هک  سنا  ّنج و  ره  ّرش  زا  هیامورف و  هبترمدنلب و  ره  ّرـش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 
6/23 .هد
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تاناویح ّرش  .ب  أ 

اَِهتَیِصاَِنب ٌذِخآ  َْتنَأ  ٍهَّباَد  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  تسوت ، رایتخا  رد  شفلز  هک  يا  هدنبنج  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

مخز مشچ  و  لهاج )  ) نامدرم نیگآرهز ، روما  ّرش  .ج  أ 

ِهَّماَّللا ِهَّماَْعلا َو  ِهَّماَْهلا و  ِهَّماَّسلا َو  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  مخز  مشچ  ناروناج و  ریاس  هدنشک و  رادرهز  روناج  هدنشکن و  رادرهز  روناج  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 
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متس ملظ و  .د  أ 

َِکلْدَِعب ِْملُّظلا  َنِم  َنیِراَج  _ ُْملا ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هدروآ  هانپ  وت  لدع  هب  نارگید )  ) متس زا  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

نآ باذع  خزود و  شتآ  أ ه ._

ِریِعَّسلا ِباَذَع  ْنِم  اَنْذِعَأ 

12/25 .هد هانپ  شتآ  هجنکش  زا  ار  ام 

َكاَصَع ْنَم  یَلَع  اَِهب  َتْظَّلَغَت  ٍراَن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

29/32 .یتفرگ تخس  هدرک ، ینامرفان  ار  وت  هک  ره  هب  نآ  اب  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

َِکتَمْحَر ِلْضَِفب  اَْهنِم  ِینْرِجَأ 

32/32 .زاس نمیا  شتآ )  ) نآ زا  تتمحر  يرایسب  هب  ارم 

ماو ضرق و  .و  أ 

، ِّبَر اَی  َِکب ، ُریِجَتْسَأ  َو  ُْهنِم ، ِینْذِعَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ِهِرَهَـس ، ِْنیَّدلا َو  ِلْغُـش  َو  ِهِرِْکف ، ِْنیَّدلا َو  ِّمَه  ْنِم  ِّبَر ، اَی  َِکب ، ُذوُعَأ 
ٍلِصاَو ٍفاَفَک  ْوَأ  ٍلِضاَف  ٍعْسُِوب  ُْهنِم  ینْرِجَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ِهاَفَْولا ، َدَْعب  ِِهتَِعبَت  ْنِم  َو  ِهاَیَْحلا ، ِیف  ِِهتَّلِذ  ْنِم 

زا مراگدرورپ -  يا  مرب -  یم  هانپ  وت  هب  و 

یم وت  زا  هانپ  .هد و  هانپ  نآ  زا  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  شا ، یباوخ  یب  ضرق و  راک  زا  ماو و  هشیدنا  هودـنا و 
تسرف و دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  گرم ، زا  سپ  نآ  دـمایپ  زا  یگدـنز و  رد  نآ  يراوخ  زا  نم -  راگدرورپ  يا  میوج - 

2/30 .هد تاجن  نآ  زا  یفاک ، ِيزور  ناوارف و  ِتورث  اب  ارم 

نتسکش هبوت  .ز  أ 

َِکلَذَک َنوُکَأ  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإَف  ِِهتَئیِطَخ ، ِِهْبنَذ َو  ِیف  ٌِدئاَع  َو  ِِهَتبْوَِتل ، ٌخِساَف  َكَْدنِع  ِْبیَْغلا  ِْملِع  ِیف  َوُه  َْکَیلِإ َو  َباَت  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا 

سپ دشاب ، شیاطخ  هانگ و  هب  هدننک  تشگزاب  نکش و  هبوت  تناهنپ ، ملع  رد  یلو  دومن  هبوت  تهاگرد  هب  هک  يا  هدنب  ره  ادنوادخ ،
.مشاب نینچنیا  هک  مرب  یم  هانپ  وت  هب  نم  انامه 
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20/31

ترخآ يارس  ياه  ییاوسر  .ح  أ 

َنیِمَّرَکُْملا ِلُسُّرلا  َو  َنِیبَّرَقُْملا ، ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  ِداَهْشَْألا  ِِفقاَوَم  َْدنِع  ِءاَقَْبلا  ِراَد  ِتاَحیِضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف  ...َكِْوفَِعب  ِینَتْرَتَس  ْذِإ  َّمُهَّللا َو 

ناگتـشرف زا  نادـهاش ؛ ياه  هاـگیاج  دزن  یقاـب ، يارـس  ياـه  ییاوسر  زا  سپ  يدـناشوپ ، تشیاـشخب  هب  ارم  هک  نونکا  ادـنوادخ و 
21/32 .زاس نمیا  ارم  راوگرزب ، ناربمایپ  دنمجرا و 
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خزود شتآ  ياهرام  اه و  مدژک  .ط  أ 

اَِهباَْینَِأب ِهَِقلاَّصلا  اَِهتاَّیَح  َو  اَهُهاَْوفَأ ، ِهَرِغاَْفلا  اَِهبِراَقَع  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ 

31/32 .مرب یم  هانپ  وت  هب  دننز ، یم  ناشیاه  شین  اب  هک  نآ  ياهرام  زا  تسا و  هدوشگ  ناشناهد  هک  نآ  ياه  برقع  زا 

خزود شتآ  ياه  یندیماشآ  .ي  أ 

اَِهناَّکُس َهَِدْئفَأ  َءاَْعمَأ َو  ُعِّطَُقی  يِذَّلا  اَِهباَرَش  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو 

31/32 .مرب یم  هانپ  وت  هب  دنک ، یم  هراپ  هراپ  ار  شنانکاس  ِلد  هدور و  هک  شا  یندیماشآ  زا  و 

شبضغ .ك  أ 

َِکبَضَغ ْنِم  َكُریِجَتْسَن  اَّنِإَف 

.میهاوخ یم  ناما  وت  زا  تمشخ ، زا  ام  سپ 

3/36

ِینْذِعَأ َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َِکبَضَغ ، ْنِم  َمْوَْیلا  َّمُهَّللا  َِکب  ُذوُعَأ 

17/48 .هد مهانپ  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مروآ ، یم  هانپ  وت  هب  تبضغ  زا  زورما  ادنوادخ 

ادخ زا  هدنب ، هدننادرگرود  .ل  أ 

َْکنَع ِینُدِعاَُبی  اَّمِم  ِینْذِعَأ  َو 

ارم دنک ، یم  مرود  وت  زا  هک  يزیچ  زا  و 

93/47 .رادهگن

شا هرهب  هدنب و  نایم  هدنوش  عنام  .م  أ 

َْکنِم یِّظَح  َْنَیب  ِیْنَیب َو  ُلوُحَی  ...اَّمِم  ِینْذِعَأ 

93/47 .رادهگن ارم  دوش ، یم  عنام  وت ، زا  ما  هرهب  نم و  نایم  هک  يزیچ  زا 

ادخ دزن  شدصق ، زا  هدنب  هدنرادزاب  .ن  أ 
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َْکیََدل ُلِواَحُأ  اَّمَع  ِینُّدُصَی  ...اَّمِم  ِینْذِعَأ 

93/47 .رادهگن ارم  دراد ، یم  مزاب  مهاوخ ، یم  وت  دزن  هچنآ  زا  ارم  هک  يزیچ  زا 

نداد تلهم  هذخاؤم  .س  أ 

ِءاَْلمِْإلا ِذْخَأ  ْنِم  ِینْرِجَأ 

98/47 .هد مهانپ  نداد  تلهم  هذخاؤم  زا 

دهاوخب یموق  يارب  ادخ  هک  يا  يدب  هنتف و  .ع  أ 

َِکب اًذاَِول  اَْهنِم  ِینِّجَنَف  اًءوُس  ْوَأ  ًهَْنِتف  ٍمْوَِقب  َتْدَرَأ  اَذِإ  َو 

120/47 .هد تاجن  ما ، هدرب  هانپ  وت  هب  هک  ارم  سپ  یتسرفورف ،)  ) يا يدب  ای  یباذع  یموق ، هب  یتساوخ  هاگره  و 

وا طخس  مشخ و  .ف  أ 

ِینْرِجَأ َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َکِطَخَس ، ْنِم  َمْوَْیلا  َِکب  ُریِجَتْسَأ 
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18/48 .هد هانپ  ارم  و  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ما ، هدروآ  هانپ  وت  هب  تمشخ  زا  زورما 

هتشذگ هدش و  هتشون  هچنآ  يدب  .ص  أ 

اَلَخ ْدَق  ٍباَتِک  ِّرَش  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ 

5/54 .مرب یم  هانپ  وت  هب  هتشذگ ، هدش و  هتشون  هچنآ  يدب  زا 

هناگجنپ

هناگجنپ ياهزامن  تاقوا 

َتْضَرَف ِیتَّلا  اَهِضوُُرف  َو  َتْدَّدَح ، ِیتَّلا  اَهِدوُدُِحب  ِسْمَْخلا  ِتاَوَلَّصلا  ِتِیقاَوَم  یَلَع  ِهِیف  اَنِْفق  َو 

8/44 .امرف هاگآ  يدرک ، بجاو  هک  شتابجاو  يدومن و  صخشم  هک  شدودح  اب  هناگجنپ ، ياهزامن  تاقوا  رب  نآ  رد  ار  ام  و 

دنپ

یهلا توعد  ناگدنریذپ  ِتحیصن  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لاغتشا 

َِکتَوْعَد ِلْهَِأل  ِحْصُّنلِاب  اَهَلَغَش 

15/2 .تخاس لوغشم  تتوعد  ِناگدنریذپ  هب  ندرک  تحیصن  هب  ار  دوخ 

تّما هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نداد  دنپ 

اََهل َحَصَنَف  ِِهتَّمُِأل  ِحْصُّنلِاب  ُهَتْرَمَأ 

22/6 .درک تحیصن  ار  اهنآ  سپ  يداد ، روتسد  شتّما  ندرک  تحیصن  هب  ار  وا 

دنوادخ ناتسود  ِناگدنهددنپ 

َنیِحِصاَنُم َنیِّبُِحم  َِکئاَِیلْوَِأل  ...ْمُْهلَعْجا  َو 

3/25 .هد رارق  تناتسود  هدنهددنپ  رادتسود و  ار  منادنزرف )  ) نانآ و 

نداد دنپ  هب  ناگیاسمه ، قیفوت 

ْمِهِریِشَتْسُم ِهَحَصاَنُم   ... ِیف َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو 
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2/26 .هد قیفوت  ناش ، هدننک  تروشم  ِنداد  دنپ  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ 

نمشد نداد  رارق  تربع 

ْمُهَءاَرَو ْنَم  ْمِِهب  ْلِّکَن  ...

5/27 .نادرگ تربع  دنناشیا ، سپ  رد  هک  یناسک  يارب  ار  نانآ 

شیدنارود نتفرگ  دنپ 

ُهُراَِبتْعا ُهَقَّفَو  ٌمِزاَح  ْمِِهلاَْثمَأ  ِهَنَیاَعُِمب  َّحَصَف 

.دش وا  قیفوت  ببس  شنتفرگ  دنپ  .دنام  ملاس  ناشیا  لاثما  ندید  اب  شیدنارود ، صخش )  ) سپ

7/28
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شندوب هدنهددنپ  هدنب و  ياه  يدب  ندومن  ناهنپ 

اََنل اًظِعاَو  ِهَلیِخَّدلا  َنِم  َْتیَفْخَأ  َو  ِهَرْوَْعلا ، َنِم  َتْرَتَس  اَم  ْلَعْجاَف 

3/34 .هد رارق  هدنهددنپ  ام  يارب  يدومن ، ناهنپ  هک  اه  يدب  يدناشوپ و  هک  اه  بیع  نآ  سپ 

شندوب هدنهددنپ  ینامیشپ و  يور  زا  یهاوخرذع 

َّنِهِهاَبْشَأ ْنِم  َّيَدَی  َْنَیب  اَِمل  اًظِعاَو  ُنوُکَی  ٍهَماَدَن  َراَِذتْعا  َّنِهِِرئاَظَن  ْنِم  َّنُْهنِم َو  یَِهلِإ  اَی  َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ 

، ما هدـنیآ  رد  ارم  اهنآ  دـننام  زا  هک  ینامیـشپ ، يور  زا  ِیهاوخرذـع  مهاوخ ، یم  رذـع  وت  زا  اـهنآ  ریاـظن  اـهنآ و  زا  نم ، يادـخ  يا 
.دشاب هدنهددنپ 

2/38

اهدنپ هدننکرشتنم  نآرق ،

اًرِشاَن ِراَِبتْعِالا  ِحُّفَصَت  ْنِم  اَّنَع  ُهَْلفَْغلا  ِتَوَط  اَِمل  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

10/42 .هد رارق  دناشوپ ، یم  ام  دید  زا  تلفغ  هک  ییاهدنپ  رشان  ار  نآرق  و 

ادخ ناگدنب  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نداد  دنپ 

َكِداَبِِعل َحَصَن  ...اَمَک  ...ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

17/42 .درک تحیصن  ار  تناگدنب  هکنانچمه  .تسرف  دورد  دّمحم  رب  ادنوادخ 

َكِداَبِِعل َحَصَن  ...اَِمب  ِهِزْجا  َّمُهَّللا 

22/42 .هد شاداپ  درک ، تحیصن  ار  تناگدنب  هکنیا  ببس  هب  ار  وا  ادنوادخ 

ناریذپدنپ نتفرگ  دنپ 

َرَبَتْعا ِنَِمل  ًالاَکَن  َال  َو  َظَعَّتا ، ِنَِمل  ًهَظِع  ِیْنلَعَْجت  َال  َو 

124/47 .هدن رارق  ناریذپ ، تربع  سرد  ناریگدنپ و  ِدنپ  ارم  و 

هدنب نتشگ  لد  تخس  ادخ و  نداد  دنپ 
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ُتْوَسَقَف َتْظَعَو  ...یَِهلِإ 

.متشگ لدگنس  سپ  يداد ، دنپ  نم ، يادخ 

1/49

نامگ رادنپ 

ناهنپ

بیغ نالماح  رب  ادخ  دورد 

َِکلُسُر َیلِإ  ِْبیَْغلا  ِلاَّمُح  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

10/3 .دنشاب یم  تنالوسر  رب  یناهن  رابخا  ناگدنناسر  هک  اهنآ  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

یناهنپ روط  هب  ناربمایپ ، هب  ندروآ  نامیا 

ِلْهَأ ْنِم -  ْمُهُوقِّدَصُم -  ِلُسُّرلا َو  ُعاَْبتَأ  َّمُهَّللا َو 
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...ِْبیَْغلِاب ِضْرَْألا 

1/4 ...نیمز لها  زا  ناربمایپ  ِیناهنپ  ِناگدننک  قیدصت  ناوریپ و  ادنوادخ و 

تسا ناهنپ  كاخ  ریز  رد  هچنآ 

يَرَّثلا َتَْحت  َّنَک  اَم  ...اَهُضْرَأ َو  اَهُءواَمَس َو  ََکل : اَِهتَلْمُِجب  اَهُّلُک  ُءاَیْشَْألا  ِتَحَبْصَأ  اَنْحَبْصَأ َو 

9/6 .میتسه وت  ِنآ  زا  همه  تسا و  ناهنپ  نیمز  ریز  رد  هچنآ  شنیمز و  نامسآ و  زا  زیچ  همه  دندرک  حبص  میدرک و  حبص 

شیوخ یناهنپ  ياهراک  شرامش 

يِْرمَأ ِمُوتْکَم  ْنِم  ُهُدِّدَعُأ  َو  یِسْفَن ، یَلَع  ِِهب  ُدَهْشَأ  اَم  َبَجْعَأ  اَم  َکَناَْحبُس 

.مرامش یم  ار  شیوخ  یناهنپ  راک  .مهد و  یم  دوخ  رب  هک  یهاوگ  نیا  زا  اتفگش  وت ، یهّزنم  كاپ و 

25/16

بئاغ نمؤم  زا  ندرک  تبیغ 

ََکل ِدْمَْحلِاب  اًقُْطن  َِکلَذ  َهَبْشَأ  اَم  ٍرِضاَح َو  ِّبَس  ْوَأ  ٍِبئاَغ  ٍنِمْءُوم  ِباَِیتْغا  ...ْنِم  ِیناَِسل  یَلَع  يَرْجَأ  اَم  ...ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

ساپـس اهنیا ، دننام  رـضاح و  صخـش  هب  ازـسان  ای  بئاغ  نمؤم  تبیغ  زا  هتخاس  يراج  منابز  رب  ناطیـش )  ) وا هچنآ  ياج  هب  ادـنوادخ 
13/20 .هد رارق  ار  تدوخ  يارب 

هدنب هب  ناهنپ ، روما  نتشاد  ینازرا 

ُْتیَفْخَأ ْوَأ  ُتْرَهْظَأ  ْوَأ  ُتیِسَن ، اَم  ُْهنِم َو  ُتْرَکَذ  اَم  ِیتَرِخآ  َياَْینُد َو  ِیف  ِینُِحلُْصی  اَم  ِّلُِکب  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

رب مدومن ، ناهنپ  ای  مدرک  راهظا  و  مدرک ، شومارف  هچنآ  ای  مدروآ  دای  هب  ار  نآ  هچ  تسا ، محالـص  هب  مترخآ  میایند و  رد  هچ  ره  و 
.راد ینازرا  نم 

9/25

ناگیاسمه ياه  بیع  اهزار و  ِنامتک 

ْمِِهتاَرْوَع ِْرتَس  َو  ْمِهِراَرْسَأ ، ِناَم  _ ْتِک ...ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو 

2/26 .هد قیفوت  ناشیاه ، بیع  ندناشوپ  ناشرارسا و  نامتک  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ 
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ناهنپ رد  ناگیاسمه ، یتسود 

ًهَّدَوَم ِْبیَْغلِاب  ْمَُهل  ُّرِسُأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .مزاس راکشآ  ار ، یتسود  ناشدوبن  رد  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

ناکرشم یخرب  ناشن  مان و  ندوب  ناهنپ 

ْمُُهتاَفِص ْمُهُءواَمْسَأ َو  یَفَْخت  َنیِذَّلا  ِكْرِّشلا ، ِمَمُأ  ِِرئاَس  ...ِموُّرلا َو  ِْدنِْهلا َو  َنِم  ِداَِلْبلا  ِراَْطقَأ  ِیف  َكَءاَدْعَأ  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

مور و دنه و  زا  دنشاب  هک  يرهش  ره  رد  نک ، راچد  تشونرس  نیدب  ار  تنانمشد  همه  ادنوادخ و 
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9/27 .تسا ناهنپ  ناشیاه  هناشن  اه و  مان  هک  كرشم ، ياه  تّما  رگید 

راکشآ ناهنپ و  ناهانگ  زا  ندومن  هبوت 

اَهِرِهاَوَظ ِیتاَئِّیَس َو  ِنِطاََوب  ...ْنِم  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

14/31 .منک یم  هبوت  تهاگرد  هب  مراکشآ  ناهنپ و  ناهانگ  زا  مهاگیاج ، نیا  رد  نم  ادنوادخ 

دنوادخ بیغ  ملع  نتسکش و  هبوت 

َِکلَذَک َنوُکَأ  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإَف  ِِهتَئیِطَخ ، ِِهْبنَذ َو  ِیف  ٌِدئاَع  َو  ِِهَتبْوَِتل ، ٌخِساَف  َكَْدنِع  ِْبیَْغلا  ِْملِع  ِیف  َوُه  َْکَیلِإ َو  َباَت  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا 

سپ دشاب ، شیاطخ  هانگ و  هب  هدننک  تشگزاب  نکش و  هبوت  تناهنپ ، ملع  رد  یلو  دومن  هبوت  تهاگرد  هب  هک  يا  هدنب  ره  ادنوادخ ،
20/31 .مشاب نینچنیا  هک  مرب  یم  هانپ  وت  هب  نم  انامه 

ناهنپ ياهراک  رب  ادخ  ییاناد 

َکُْملِع ِلاَمْعَْألا  اَیاَفَخ  یَلَع  َفَرْشَأ  ْدَق  َّمُهَّللا َو 

11/32 .تسا هاگآ  ام ، ناهنپ  لامعا  رب  وت  ملع  ادنوادخ 

هیاسمه زا  دوخ ، ياه  يدب  ندومن  ناهنپ 

ُْتنُک ٍراَـج  ْنِم  ...َو  َنِیبَّرَقُْملا ، ِهَِکئاَـلَْملا  َنِم  ِداَهْـشَْألا  ِِفقاَوَم  َدـْنِع  ِءاَـقَْبلا  ِراَد  ِتاَحیِـضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَـف  ...َكِوـْفَِعب  ِینَتْرَتَـس  ْذِإ  َّمُهَّللا َو 
ِیتاَئِّیَس ُهُِمتاَکُأ 

ناگتـشرف زا  نادـهاش ؛ ياه  هاـگیاج  دزن  یقاـب ، يارـس  ياـه  ییاوسر  زا  سپ  يدـناشوپ ، تشیاـشخب  هب  ارم  هک  نونکا  ادـنوادخ و 
21/32 .زاس نمیا  ارم  متشاد ، یم  ناهن  وا  زا  ار  میاه  يدب  هک  يا  هیاسمه  زا  دنمجرا و 

یتشز يدب و  هدننک  ناهنپ  ادخ ،

...اََنل اًظِعاَو  ِهَلیِخَّدلا  َنِم  َْتیَفْخَأ  َو  ِهَرْوَْعلا ، َنِم  َتْرَتَس  اَم  ْلَعْجاَف 

.هد رارق  هدنهددنپ ، ام  يارب  يدومن ، ناهنپ  هک  اه  يدب  يدناشوپ و  هک  اه  بیع  نآ  سپ 

3/34

هدنب ِناهنپ  بویع )  ) نتخاسن راکشآ 
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یِمُوتْکَم ْزِْرُبت  َال  َو 

.زاسن نایامن  ار  ما  هدیشوپ  بیع )  ) و

2/41

هدنب ِنیگنن  روما  نتشاد  ناهنپ 

اًراَع َّیَلَع  ُهُرْشَن  ُنوکَی  اَم  ْمُْهنَع  ِفْخَأ 

3/41 .نک ناهنپ  نانآ  زا  ار ، دشاب  یم  نم  گنن  هیام )  ) شراشتنا هچنآ 

هدنب هدننکاوسر  روما  نتشاد  ناهنپ 

اًراَنَش َكَْدنِع  ِینُقِْحُلی  اَم  ْمُْهنَع  ِوْطا  َو 

3/41 .ناشوپب نانآ  زا  دیامن ، یم  اوسر  ارم  وت  دزن  هچنآ  و 
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ناهنپ ياه  هدرپ  زا  گرم ، هتشرف  ندش  راکشآ 

ِبُویُْغلا ِبُجُح  ْنِم  اَهِْضبَِقل  ِتْوَْملا  ُکَلَم  یَّلََجت 

13/42 .ددرگ راکشآ  اه  یناهنپ  ياه  هدرپ  زا  نآ  نتفرگ  يارب  گرم  هتشرف 

ناهن بیغ و  ملاع )  ) زا ادخ  نخس 

َِکْبیَغ ْنِم  َِکلْوَِقب  ْمُهَْتَللَد  يِذَّلا  َْتنَأ 

14/45 .يدرک ییامنهار  دوخ  یبیغ  نخس  اب  ار  ناشیا  هکنآ  ییوت 

نآ ناهن  اب  ساپس ، راکشآ  ندوب  قباطم 

ِهَّیِّنلا ِقْدِِصل  ٌْقفَو  ُُهنِطَاب  َو  ِِهنِطاَِبل ، ٌْقفَو  ُهُرِهاَظ  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

43و36/47 .دشاب قفاوم  هناقداص  ّتین  اب  شنطاب  دشاب و  ناوخمه  شنطاب  اب  شرهاظ  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

ناگدنب زا  دوخ ،) ناهانگ   ) ندومن ناهنپ 

َكَزَرَاب َكِداَبِع َو  ْنِم  یَفْخَتْسا  يِذَّلا  اَنَأ 

79/47 .مدومن راکشآ  وت  دزن  هدرک و  ناهنپ  تناگدنب  زا  ار ) مهانگ   ) هکنآ منم 

هدنب ناهن  راکشآ و  ناهانگ  نتشاذگناو  هبوت و 

َال ًهَِیناَلَع َو  اَهَعَم  ْرَذَت  َال  ...اًحوُصَن َو  ًَهبَْوت  َّیَلَع  ُْبت 

ًهَریِرَس

126/47 .يراذگناو ار  ناهن  راکشآ و  ناهانگ )  ) نآ اب  هک  یصلاخ  هبوت  هب  هد ، ما  هبوت 

نمشد ياه  يراک  ناهنپ  یتشز 

ِِهتَْیبُز ِیف  ِهِسْأَر  ِّمُِأل  ُهَتْسَکْرَأ  ِْهیَلَع ، يَوَْطنا  اَم  َْحُبق  ...یَِهلِإ  اَی  َْتیَأَر  اَّمَلَف 

هدنک راکش  يارب  هک   ) شلادوگ رد  رـس  زغم  اب  ار  وا  يدرک ، هظحالم  تشاد ، لد  رد  هچنآ  یتشز  نم -  يادخ  يا  هک -  نیمه  سپ 
8/49 .يدومن نوگنرس  دوب ،)
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: ِندوبن ناهنپ  ادخ  رب 

ناگدننک هوکش  رابخا  .أ 

َنیِمِّلَظَتُْملا ُءاَْبنَأ  ِْهیَلَع  یَفْخَی  َال  ْنَم  اَی 

1/14 .تسین ناهنپ  وا  رب  ناهاوخداد  ياهربخ  هک  یسک  يا 

یناهن ياهزار  كدنا و  ياهراک  .ب 

ِِرئاَرَّسلا ُتاَبِّیَغ  َْکنَع  ُبُْزعَت  َال  َو  ِرُومُْألا ، ُِقئاَقَد  َْکنَع  يِوَْطنَت  َال 

.تسین بیاغ  وت  زا  ناهن ، ياهزار  دنام و  یمن  ناهنپ  وت  زا  کچوک ، زیر و  ياهراک 

11/32

زیچ ره  ياه  ینتسناد  ملع و  .ج 
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ٍءْیَش ُْملِع  ُْهنَع  ُبُْزعَی  َال 

2/47 .تسین ناهنپ  وا  ملع  زا  يزیچ 

نامسآ نیمز و  رد  یناهن ، زیچ  چیه  .د 

ِءاَمَّسلا ِیف  َال  ِضْرَْألا َو  ِیف  ٌهَِیفاَخ  َْکیَلَع  یَفَْخت  َال  َْتنَأ  َو 

3/50 .تسین ناهنپ  وت  رب  نامسآ  نیمز و  رد  یناهنپ  زیچ  چیه  هک  ییوت  و 

ِءاَمَّسلا ِیف  َال  ِضْرَْألا َو  ِیف  ٌءْیَش  ِْهیَلَع  یَفْخَی  َال  يِذَّلا  ُهَّللَا  اَی 

1/52 .تسین ناهنپ  وت  رب  نامسآ  نیمز و  رد  يزیچ  هک  ییادخ  يا 

هدومن ریبدت  دوخ  هچنآ  ناگدیرفآ و  ه ._

؟ ُهُرِّبَُدت َْتنَأ  اَم  َْکنَع  ُبیِغَی  َْفیَک  ْوَأ  ُهَتْعَنَص ؟ َْتنَأ  اَم  یِصُْحت  َال  َْفیَک  َو  ُهَتْقَلَخ ؟ َْتنَأ  اَم  یَِهلِإ  اَی  َْکیَلَع  یَفْخَی  َْفیَک 

نآ رامـش  يا ، هتخاس  دوخ  هک  ار  هچنآ  هنوگچ  و  دشاب ؟ ناهنپ  وت  رب  نم -  يادخ  يا  يا -  هدیرفآ  ار  نآ  دوخ  هک  ار  هچنآ  هنوگچ 
؟1/52 ییامن یم  ریبدت  ار  نآ  دوخ  هک  هچنآ  دوش ، ناهنپ  وت  زا  هنوگچ  ای  ینادن ؟ ار 

شزوپ

شریذپ ادخ و  هاگشیپ  هب  یهاوخ  شزوپ 

شزوپ

ُْهنِم َْتِلبَقَف  َْکَیلِإ  َرَذَتْعا  ِنَم  ِمَْولَِأب  اَنَأ  اَم  َو 

11/12 .متسین يا ، هتفریذپ  ار  شرذع  وت  هک  تهاگشیپ  هب  هدنروآرذع  زا  رت  هدیهوکن  نم  و 

هاوخرذع شزوپ  نتفریذپن  ببس  هب  ادخ ، زا  یهاوخ  رذع 

ُهْرِذْعَأ ْمَلَف  ََّیلِإ  َرَذَتْعا  ٍءیِسُم  ْنِم  ...َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

1/38 .متفریذپن ار  وا  رذع  سپ  درک ، یهاوخرذع  نم  زا  هک  يرادرکدب  زا  مروآ  یم  رذع  وت  هاگرد  هب  نم  ادنوادخ 

ینامیشپ يور  زا  ادخ ، زا  نتساوخ  شزوپ 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 606 

http://www.ghaemiyeh.com


...ٍهَماَدَن َراَِذتْعا  َّنِهِِرئاَظَن  ْنِم  َّنُْهنِم َو  یَِهلِإ  اَی  َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ 

2/38 .ینامیشپ يور  زا  ِیهاوخرذع  مهاوخ ، یم  رذع  وت  زا  اهنآ  ریاظن  اهنآ و  زا  نم ، يادخ  يا 

ادخ يارب  یتسار و  يور  زا  نتساوخ  شزوپ 

ِراَِذتْعِالا ُقْدِص  اَِنتَنِْسلَأ  ْنِم  ...ََکل  َو 

45/45 .تسوت يارب  نامیاه ، نابز  نیتسار  نتساوخ  رذع  و 

: يارب ادخ ، زا  هدنب  یهاوخ  شزوپ 
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دوخ ینادان  لهج و  .أ 

ِیلْهَج ْنِم  َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

21/31 .مهاوخ یم  رذع  وت  هاگشیپ  رد  ما ، ینادان  زا  نم  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ ،

ناهانگ .ب 

َّنِهِهاَبْشَأ ْنِم  َّيَدَی  َْنَیب  اَِمل  اًظِعاَو  ُنوُکَی  ٍهَماَدَن  َراَِذتْعا  َّنِهِِرئاَظَن  ْنِم  َّنُْهنِم َو  یَِهلِإ  اَی  َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ 

هدنیآ رد  ارم  اهنآ  دننام  زا  هک  ینامیشپ ، يور  زا  ِیهاوخرذع  مهاوخ ، یم  رذع  وت  زا  اهنآ  ریاظن  و  ناهانگ )  ) اهنآ زا  نم ، يادخ  يا 
2/38 .دشاب هدنهددنپ  ما ،

ِیْنتََقبْوَأ ْدَق  ِیتَّلا  َِیبُونُذ  ْنِم  َْکَیلِإ  ُلَّصَنَتَأ  َو 

8/51 .مبلط یم  شزوپ  هتخاس ، مهابت  هک  مناهانگ  زا  وت  هاگرد  هب  و 

تسوپ

اه تسوپ  ندش  هایس 

ُراَْشبَْألا ِتَّدَوْسا  اَذِإ  اَنُهوُجُو  ِِهب  ُّضَْیبَت  ...اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

.ددرگ یم  هایس  اه  تسوپ  هک  یماگنه  ددرگ ، دیفس  نآ  اب  نامیاه  هرهچ  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

14و10/1

یگدیسوپ

خزود شتآ  اب  اه ، ناوختسا  ندیسوپ 

اًم _ یِمَر َماَظِْعلا  ُرَذَت  ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

30و29/32 .دناسوپ یم  ار  اه  ناوختسا  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

( ربق  ) هدیسوپ هناخ  هب  دورف 

یَِلْبلا ِراَد  ِلُولُح  ِیف  اََنل  ْكِرَاب  ...َّمُهَّللا 
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14/42 .نادرگ كرابم  ام  يارب  ار  ربق )  ) ندیسوپ هناخ  رد  ندمآ  دورف  ادنوادخ 

هدنب نت  ندیسوپ 

یِمْسِج َِیَلب  اَذِإ  ِیلاَح  ِیتَروُص َو  ِرُّیَغَت  َْدنِع  ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو 

6/53 .نک محر  نم  رب  ددرگ ، هدیسوپ  مدسج  هک  یماگنه  ملاح  و  متروص ، ندش  نوگرگد  ماگنه  نم ! يالوم 

ندناشوپ

تمایق رد  ناگدنب ) ناهانگ   ) ندناشوپ

َكِداَبِع َراَبْخَأ  ُوْلبَت  َمْوَی  ِداَهْشَْألا ، ِسوُؤُر  یَلَع  ُهَتْرَتَس  اًْرتِس  اَّنَع  ْفِشْکَت  َال  َو 

ار تناگدنب  رابخا  هک  يزور  نزن ، رانک  يا  هدناشوپ  ار  ام  نآ  اب  هک  يا  هدرپ  ناهاوگ ، ربارب  رد  و 
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4/11 .ینک یم  راکشآ 

هدنب ياه  یتشز  اه و  بیع  هدنناشوپ  ادخ ،

ِینْحَضْفَت ْمَلَف  َّیَلَع  اَهَتْرَتَس  ٍهَِبئاَع  ْنِم  ْمَکَف 

21/16 .يدرکن میاوسر  يدناشوپ و  نم  رب  هک  ییاه  بیع  رایسب  هچ 

یهلا رتس  هدرپ و  هب  هدنب ، ندناشوپ 

...ِینْحَضْفَت ْمَلَف  َكِْرتِِسب  ِینَتْدَّمَغَت  ْدَق  ْذِإَف  یَِهلِإ 

32/16 ...يدرکن میاوسر  يدناشوپ و  دوخ  وفع )  ) هدرپ هب  ارم  هک  نونکا  نم ، يادخ 

یِّنِم ِماَِقْتنِالا  ِنَع  ِینَْتیَّنََأت  اَمَک  َكِْرتِِسب  ِینُْرتْسا  َو 

12/31 .يدومرف گنرد  نم  زا  ماقتنا  رد  هک  هنوگنآ  ناشوپب ، دوخ  ششوپ  اب  ارم  و 

َكِْرتِِسب ِیْنلِّلَج  َو 

24/31 .ناشوپب شیوخ  هدرپ  هب  ارم  و 

َكِْرتِِسب اَنُْرتْسا  َو 

47/45 .ناشوپب دوخ  هدرپ  هب  ار  ام  و 

نانمؤم هب  ناطیش ، ّرش  زا  هدننک  تظفاحم  ياه  هرز  ندناشوپ 

ًهَِیقاَو اًنَنُج  ُْهنِم  ْمُهِْسْبلَأ  َو 

10/17 .ناشوپب وا  ّتیذا  رازآ و  زا  هدنرادزاب  ياه  هرز  نانآ  مادنا  رب  و 

هدنب هب  ناراکزیهرپ ، رویز  ندناشوپ 

َنیِقَّتُْملا َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ 

10/20 .ناشوپب نم  هب  ار  ناراکزیهرپ  رویز 

یتشز بیع و  ندناشوپ  قیفوت ) )
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ِهَِبئاَْعلا ِْرتَس  ...ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ 

10/20 .ناشوپب نم  هب  بیع ، ندناشوپ  رد  ار  ناراکزیهرپ  رویز 

هدنب رب  ادخ ، يدونشوخ  ندناشوپ 

َكاَضِر ِیْنلِّلَج 

21/20 .ناشوپب نم  رب  ار  تا  يدونشوخ 

اوقت هماج )  ) هب هدنب ، لد  ندناشوپ 

َكاَْوقَت ِیْبلَق  ْرِعْشَأ 

.ناشوپب دوخ  زا  زیهرپ  هماج  هب  ار  مبلق 

9/21

هدنب لد  رب  قلَخ  ناراکدب  زا  تشحو  هماج )  ) ندناشوپ

َکِْقلَخ ِراَرِش  ْنِم  َهَشْحَْولا  َِیْبلَق  ْسِْبلَأ  َو 

.ناشوپب تقلخ  ناراکدب  زا  تشحو  هب  ار  ملد  و 

11/21

نداد رارق  هدیشوپ  لاح ، ره  رد  ار  هدنب 

اًراَُجم اًذاَعُم ، اًعُونْمَم ، اًرُوتْسَم ، اًءُولْکَم ، اًظوُفْحَم ، ِیتَالاَح  ِّلُک  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

، هتشاد هاگن  ظوفحم ، میاه ، تلاح  همه  رد  ارم  و 
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5/22 .هد رارق  هدش  هداد  ناما  یهلا ) باذع  زا  ، ) هدش هداد  هانپ  هدش ، تیامح  منانمشد ) ربارب  رد  ، ) هدش ناهنپ  ار ) مناهانگ  )

هدنب رب  تیفاع ، ندناشوپ 

َکَتَِیفاَع ِینِْسْبلَأ 

1/23 .ناشوپب نم  رب  ار  تتیفاع  سابل 

ِهَِیفاَْعلا َنَنُج  ِهِیف  اَنِْسْبلَأ 

7/43 .ناشوپب ام  هب  ار  تیفاع  ياه  ششوپ  هام )  ) نآ رد 

َِکتَِیفاَع ِلَابْرِِسب  ِیْنِلبْرَس 

.ناشوپب نم  هب  ار  دوخ  تیفاع  سابل 

112/47

اَهَتْسَْبلَأ ٍهَِیفاَع  ...ْنِم  ْمَک 

11/49 .يدناشوپ نم ) رب   ) هک يا  یتسردنت  ياه ) هماج   ) رایسب هچ 

َکَتَِیفاَع ِینَتْسَْبلَأ  ...اًمیِدَقَف  یِّنَع  ُفْعَت  ْنِإ 

4/50 .يا هدناشوپ  نم  رب  ار  شیوخ  تیفاع  هک  تسینامزرید  زا  سپ  يرذگرد ، نم  زا  رگا 

ناگیاسمه ياه  بیع  ندناشوپ  قیفوت 

ْمِِهتاَرْوَع ِْرتَس  ...ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو 

2/26 .هد قیفوت  ناشیاه ، بیع  ندناشوپ  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ 

یهلا تیفاع  هدرپ  هب  هدنب ، ندناشوپ 

اًلُّضَفَت َِکتَِیفاَع  ِْرتِِسب  ِینُْرتْسا 

.ناشوپب تتیفاع  هدرپ  هب  ارم  شیوخ ، لضف  اب 

21/31

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 612 

http://www.ghaemiyeh.com


یهلا لضف  وفع و  هب  ایند ، رد  هدنب  ندناشوپ 

ِءاَقَْبلا ِراَد  ِتاَحیِضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف  ِءاَفْکَْألا  ِهَرْضَِحب  ِءاَنَْفلا  ِراَد  ِیف  َِکلْضَِفب  ِینَتْدَّمَغَت  َو  َكِْوفَِعب ، ِینَتْرَتَس  ْذِإ  َّمُهَّللا َو 

زا سپ  یتشاد ، ناهن  منادننامه  روضح  رد  یناف  يارس  رد  تلضف  هب  ارم  هانگ )  ) يدناشوپ و تشیاشخب  هب  ارم  هک  نونکا  ادنوادخ و 
21/32 .زاس نمیا  ارم  یقاب ، يارس  ياه  ییاوسر 

اه هدرپ  هب  مِحر ، ندناشوپ 

ِبُجُْحلِاب اَهَتْرَتَس  ٍهَقِّیَض  ٍمِحَر  َیلِإ  ِِکلاَسَْملا  ِجِرَح  ِماَظِْعلا ، ِِقیاَضَتُم  ٍْبلُص  ْنِم  اًنیِهَم  ًءاَم  ِینَتْرَدَح  َْتنَأ  َّمُهَّللا َو 

یمحر يوس  هب  گنت ، ياه  هار  هدـینت و  مهرد  ياه  ناوختـسا  اـب  یبلـص  زا  مدوب ،)  ) تسپ یبآ  هک ) ماـگنه  نآ   ) ارم وت  ادـنوادخ و 
23/32 .يدومن ریزارس  يدناشوپ ، اه  هدرپ  اب  ار  نآ  هک  گنت 

وا ملع  زا  سپ  ادخ ، طّسوت ) اطخ   ) ندناشوپ

َکِْملِع َدَْعب  َكِْرتِس  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

1/34 .تملع زا  سپ  تندناشوپ  اطخ )  ) رب ار ، وت  ساپس  ادنوادخ 
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اه بیع  هدنناشوپ  ادخ ،

...اََنل اًظِعاَو  ...ِهَرْوَْعلا  َنِم  َتْرَتَس  اَم  ْلَعْجاَف 

3/34 .هد رارق  هدنهددنپ  ام  يارب  يدناشوپ ، هک  اه  بیع  نآ  سپ 

شندش هابت  هدنب و  ندناشوپن  تمحر  هب 

ِینِْقبُوت َِکتَمْحَِرب  ِینْدَّمَغَت  اَّلِإ  َو  ِینِْکلُْهت ، ِّقَْحلِاب  ِیِنفاَُکت  ْنِإ  َکَّنِإَف 

5/39 .مهابت یناشوپن ، تتمحر  هب  ارم  رگا  .مکاله و  یهد ، تافاکم  ّقح  هب  ارم  وت  رگا  اریز 

ناگدنب هب  ناما ، ياه  هماج  ندناشوپ 

اَنِروُُشن ِیف  ِرَبْکَْألا  ِعَزَْفلا  َمْوَی  ِناَمَْألا  َلَلُح  ِِهب  اَنُسْکا  َو 

11/42 .ناشوپب ناما  ياه  هماج  هب  میروآ ، یمربرس  اهربق  زا  هک  یماگنه  زور ، نیرت  كانمهس  رد  ار  ام  نآرق ،)  ) نآ اب  و 

شندرکن اوسر  هدنب و  هانگ )  ) ندناشوپ

ُهَتْحَضَف َْتئِش  َْول  ْنَم  یَلَع  ُُرتْسَت 

8/45 .يدومن یم  شیاوسر  یتساوخ ، یم  رگا  هک  یسک  رب  یناشوپ  یم 

راگدرورپ بناج  زا  يدب ، ندناشوپ  هب  دیما 

ْمُِکتاَئِّیَس ْمُْکنَع  َرِّفَُکی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یَسَع  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت 

دیما .صلاخ  هبوت  .دینک  هبوت  ادخ  يوس  هب 

.دناشوپب ار  ناتیاه  يدب  ناتراگدرورپ  هک  تسا 

10/45

هدنب زا  هدش  هدناشوپ  ِقیاقح )  ) تفایرد مدع 

ْمُهُراَْصبَأ ُهْکِرُْدت  َْمل  ْمُْهنَع  ُهَتْرَتَس  َْول  اَم  یَلَع  ...َِکْبیَغ  ْنِم  َِکلْوَِقب  ْمُهَْتَللَد  يِذَّلا  َْتنَأ 

ار نآ  ناشناگدـید  يدـناشوپ  یم  ناشرظن  زا  ار  نآ  رگا  هک  يدرک  يزیچ  هب  ییامنهار  دوخ ، یبیغ  نخـس  اـب  ار  ناـشیا  هکنآ  ییوت 
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.تفای یمنرد 

14/45

اه یتشز  هدنناشوپ  ناضمر ،

ِبُویُْعلا ِعاَْونَِأل  َكَرَتْسَأ  ...َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

31/45 !. ار اه  بیع  عاونا  يدوب ، هدنشوپ  هچ  .وت  رب  دورد 

هدنب هب  ششوپ ، ندومن  اطع 

َكِدُّمَغَت ْنِم  َفَرَْتقا -  ِنَم  یَلَع  ِِهب -  ُدوُعَت  اَِمب  َّیَلَع  ْدُعَف 

70/47 .نک اطع  یهد ، یم  هدرک  هانگ  هک  یسک  هب  هک  ار  يزیچ  نامه  تششوپ ، زا  نم  رب  ْسپ 

ادخ هاگرد  هب  هدننک  يراز  هدنب  ندناشوپ 

اًلِّصَنَتُم َْکَیلِإ  َراَج  ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت 

هک يزیچ  نامه  اب  ناشوپب ، ارم  زور ، نیا  رد 
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86/47 .هدومن يراز  وت  يوس  هب  هانگ ) زا   ) يرازیب لاح  اب  هک  ار  یسک  نآ ، اب  يدناشوپ 

( هانگ  ) نتخاس راکشآ  ای  ندناشوپ 

َرَهْشَت ْنَأ  َیلِإ  َْکنِم  ُبَْرقَأ  َُرتْسَت  ْنَِأب  َکَّنَأ 

116/47 .يزاس راکشآ  هکنیا  ات  يرت  کیدزن  یشوپ  هدرپ  هب  وت  هک  یتسرد  هب 

دناد یم  هدنب  زا  ادخ  هچنآ  ندناشوپ 

یِّنِم ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  امِیف  ِینْدَّمَغَت 

.ناشوپب یهاگآ  نم  زا  نآ  رب  هچنآ  رد  ارم 

119/47

وا رب  نتفرگ  تخس  رب  ییاناوت  هدنب و  ندناشوپ 

ُهُْملِح َال  َْول  ِشْطَْبلا  یَلَع  ُرِداَْقلا  ِِهب  ُدَّمَغَتَی  اَِمب  یِّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  امِیف  ِینْدَّمَغَت 

رهاظ ار  اهاطخ   ) دوبن شا  يرابدرب  رگا  و ) ، ) يریگتخـس رب  رداق  دناشوپ  یم  هک  هنوگنآ  ناشوپب ، یهاگآ  نم  زا  نآ  رب  هچنآ  رد  ارم 
(. درک یم 

119/47

یهلا گرزب  يایاطع  هب  هدنب ، ندناشوپ 

َِکئاَّبِحَِأل ِهَّدَعُْملا  ِتاَماَقَْملا  ِیف  َِکلَِحن  َِفئاَرَش  ِیْنلِّلَج 

128/47 .ناشوپب ارم  تیالاو  ياهاطع  هب  يا ، هدرک  هدامآ  تناتسود  يارب  هک  ییاه  ناکم  رد 

ادخ ندناشوپ  و  هانگ ،) هب   ) هدنب تشگزاب 

َتْرَتَسَف ُتْدُعَف 

.يدناشوپ وت  متشگرب و  ینامرفان ) هب  زاب   ) سپ

1/49
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دنوادخ ییوکین  لامج و  ندش  هدیشوپ 

َهَعُولَْهلا َهَّمِّرلا  ِهِذَه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِمب  َو  َِکئاَمْسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملِاب َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأَف 

بات و یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادـنوادخ ، سپ 
5/50 .ییامن محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا 

ناهنپ هدیشوپ 

روانهپ نهپ 

روانهپ

ضیرع روانهپ و  یناراب 

اًریِزَغ اًعِساَو  اًضیِرَع  اًعِرْمُم  اًعیِرَم  اًثیِغُم  اًْثیَغ  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

4/19 .نادرگ باریس  بآ ، ُرپ  راد و  هنماد  روانهپ ، هدننکزبسرس ، شخب ، یمّرخ  شخبرمث ، یناراب  زا  ار  ام  ادنوادخ 
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ناگدایپ

هاوخدب ناراوس  ناگدایپ و  زا  هدنب  نتخاس  نمیا 

ِِهْلیَخ ِِهلِجَر َو  ...ْنِم  ِینَنِمْءُوت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

شا هراوس  هدایپ و  ياهورین  زا  ارم  ات  هد ، رارق  يّدـس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرـصنم  نم  زا  دـنک ، يدـب  نم  اب  دراد  دـصق  سک  ره  و 
.يزاس نمیا 

8و7/23

( ناملسم  ) ناگدایپ اب  نمشد  ندیگنج 

ِلاَجِّرلا َِهلَزاَنُم  ْنَع  ْمُهَناَکْرَأ  ْنِهْوَأ 

11/27 .نادرگ تسس  ماظن ) هدایپ   ) نادرم اب  ندیگنج  زا  ار  ناکرشم )  ) اهنآ مادنا 

مایپ

ادخ مایپ  غیلبت  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یگتسخ 

َِکَتلاَسِر ِغِیْلبَت  ِیف  ُهَسْفَن  َبَأْدَأ 

.تخادنا جنر  هب  ار  دوخ  وت ، مایپ  غیلبت  رد 

13/2

دنوادخ مایپ  ناراد  تناما  ناگتشرف ،

َِکتَالاَسِر یَلَع  ِهَناَمَْألا  ِلْهَأ  ...ْنِم  ْمِِهنوُد  ْنِم  َنیِذَّلا  ِهَِکئاَلَْملا  یَلَع  َو  ْمِْهیَلَع ، ِّلَصَف  ...

6/3 .دنراد تناما  تیاه  مایپ  ندناسر  رب  دنرت و  نییاپ  نانآ  زا  هک  یناگتشرف  رب  زین  و  تسرف ، دورد  اهنآ  رب  سپ  ...

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  مایپ  تلاسر و  ناهرب 

ِِهتَالاَسِر َهَّجُح  ْمُهَعَمْسَأ  ُْثیَح  َُهل  اُوباَجَتْسا 

3/4 .دندرک تباجا  دناسر ، ناششوگ  هب  ار  دوخ  ياه  تلاسر  لیلد  هک  یماگنه 
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ادخ مایپ  ندناسر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

اَهاَّدَأَف َکََتلاَسِر  ُهَْتلَّمَح  َکِْقلَخ ، ْنِم  َُکتَرَیِخ  َُکلوُسَر و  َكُْدبَع َو  اًدَّمَُحم  َّنَأ 

ماـجنا ار  نآ  سپ  يداد ، وا  رب  ار  دوـخ  تلاـسر  تسا ، تناگدـیرفآ  نـیب  زا  وـت  هدـیزگرب  تا و  هداتـسرف  وـت و  هدـنب  دّـمحم  اـنامه 
22/6 .داد

َکََتلاَسِر َغََّلب  اَمَک  َِکلوُسَر  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

.درک غالبا  ار  وت  تلاسر  هکنانچمه  .تسرف  دورد  تا  هداتسرف  دوخ و  هدنب  دّمحم  رب  ادنوادخ 

17/42

ادخ ياه  مایپ  غالبا  شاداپ 

َِکتَالاَسِر ْنِم  َغََّلب  اَِمب  ِهِزْجا  َّمُهَّللا 

.هد شاداپ  دومن ، غالبا  ار  وت  ياه  مایپ  هکنیا  ببس  هب  ار  وا  ادنوادخ 

22/42
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يربمایپ

تشهب رد  ادخ ، ناربمایپ  اب  ندمآ  درگ 

ُلوَُزت َال  ِیتَّلا  ِهَماَقُْملا  ِراَد  ِیف  َنِیلَسْرُْملا  ُهَءاَِیْبنَأ  ِِهب  ُّماَُضن  َو  َنِیبَّرَقُْملا ، ُهَتَِکئاَلَم  ِِهب  ُمِحاَُزن  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

يارس رد  مییآ ، درگ  شا  هداتسرف  ناربمایپ  اب  مییامن و  گنت  بّرقم  ناگتشرف  رب  ار  اج  نآ ، ببس  هب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپـس  و 
16و10/1 .تسا ینادواج  هک  يراگدنام 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رطاخ  هب  ناناملسم ، رب  ادخ  نتشاذگ  ّتنم 

ِهِِّیبَن ٍدَّمَحُِمب  اَْنیَلَع  َّنَم  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

1/2 .داهن ّتنم  ام  رب  دّمحم  شربمایپ  هب  هک  ار  ییادخ  ساپس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  اب  یلسرم ، ربمایپ  چیه  نتشادن  يربارب 

ٌلَسُْرم ٌِّیبَن  َال  َو  ٌبَّرَقُم ، ٌکَلَم  َْکیََدل  ُهَیِزاَُوی  َال  َو  ٍهَبَتْرَم ، ِیف  َأَفاَُکی  َال  َو  ٍَهلِْزنَم ، ِیف  يَواَُسی  َال  ...

يربارب وا  اب  يا  هدش  هداتسرف  ربمایپ  یبّرقم و  هتـشرف  چیه  وت  دزن  دشابن و  اتمه  ماقم  رد  ناسکی و  دّمحم ،)  ) وا اب  تلزنم  رد  یـسک  ...
24/2 .دنکن

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  يربمایپ  ندرک  راوتسا 

ِِهتَُّوُبن ِتِیْبثَت  ِیف  َءاَْنبَْألا  َءَابْآلا َو  اُوَلتاَق 

4/4 .دندیگنج ناشنادنزرف  ناردپ و  اب  وا  تّوبن  نتخاس  رادیاپ  رد  و 

ناربمایپ هب  ادخ  شاداپ  نیرترب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  شاداپ 

ِِهتَّمُأ ْنَع  َِکئاَِیْبنَأ  ْنِم  اًدَحَأ  َْتیَزَج  اَم  َمَرْکَأ  َلَْضفَأ َو  اَّنَع  ِهِزْجا  ...ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

شتّما بناج  زا  تناربمایپ  هب  هک  ار  یـشاداپ  نیرت  یمارگ  نیرتهب و  ام  فرط  زا  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ادنوادخ 
23/6 .هد شاداپ  وا  هب  يداد ،

َْنیَفَطْصُْملا َنِیلَسْرُْملا  َِکئاَِیْبنَأ  َو  َنِیبَّرَقُْملا ، َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  اًدَحَأ  َْتیَزَج  اَم  َلَْضفَأ  ...َِکتَالاَسِر  ْنِم  َغََّلب  اَِمب  ِهِزْجا  َّمُهَّللا 

دوخ و کـیدزن  ناگتـشرف  زا  یکی  هب  هک  یـشاداپ  نیرتهب  .هد  شاداـپ  دومن ، غـالبا  ار  وت  ياـه  ماـیپ  هکنیا  ببـس  هب  ار  وا  ادـنوادخ 
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22/42 .يداد تا  هدیزگرب  هدش  هداتسرف  ناربمایپ 

ناربمایپ متاخ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

َنیِِّیبَّنلا ِِمتاَخ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

15/17 .تسرف دورد  ناربمایپ -  رِخآ  دّمحم -  رب  ادنوادخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نییآ  رب  ندرم 

ُماَلَّسلا ِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن : ِهَِّلم  َِکتَِّلم َو  یَلَع  ِینَّفََوت  َو 
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ِینَْتیَّفََوت اَذِإ 

.ناریمب داب -  وا  رب  دورد  هک  دّمحم -  تربمایپ  نید  دوخ و  نید  رب  يدناریم ، ارم  هک  یماگنه  و 

13/31

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ادخ ؛ ربمایپ  رب  یحو ، لوزن 

اًلیِْزنَت ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهَْتلَْزنَأ  اًیْحَو  ...ُهَْتلَعَج 

2و1/42 .يدومرف لزان  جیردت  هب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  وت  ياهدورد  هک  دّمحم -  تربمایپ  رب  هک  يداد  رارق  ییحو  ار  نآ  و 

اًلَمُْجم ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهَْتلَْزنَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

5/42 .يدرک لزان  حرش  لیصفت و  نودب  داب ، -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  تربمایپ  رب  ار  نآرق  وت  انامه  ادنوادخ 

زیخاتسر زور  رد  ادخ ، هب  ناربمایپ  نیرت  کیدزن 

اًِسلْجَم َْکنِم  َنیِِّیبَّْنلا  َبَْرقَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِِهلآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  اَنَِّیبَن  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

رارق دوخ  سلجم  رد  ناربمایپ  نیرت  کـیدزن  زیخاتـسر ، زور  داـب -  شنادـناخ  رب  وا و  رب  وت  ياـهدورد  هک  ار -  اـم  ربماـیپ  ادـنوادخ 
18/42 .هد

هدش هداتسرف  ناربمایپ 

ٍدَّمَُحم َو یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  ...ُهَْتلَـسْرَأ  ٍِّیبَن  ْوَأ  ُهَْتبَّرَق ، ٍکَلَم  ْنِم  ِِهئاَنَف : ِْتقَو  َیلِإ  ِِهئاَدـِْتبا  ِنِم  ِهِیف  ََکل  َدَّبَعَت  ْنَم  ِّقَِحب  ...َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
ِِهلآ

وا هک  يا  هتـشرف  زا  دنا ؛ هدرک  یگدنب  ار  وت  شنایاپ  ات  نآ  زاغآ  زا  نآ ، رد  هک  یناسک  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  انامه  ادنوادخ ،
12/44 .یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  يداتسرف ، ار  وا  هک  يربمایپ  ای  یتخاس ، بّرقم  ار 

ریخاتسر زور  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندشن  راوخ 

ُهَعَم اُونَمآ  َنیِذَّلا  َِّیبَّنلا َو  ُهَّللا  يِزُْخی  َال  َمْوَی  ...

11/45 .دنک یمن  راوخ  ار  دنا  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  ربمایپ و  دنوادخ ، هک  يزور  ...

ناناملسم ربمایپ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ادخ  دورد 
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...اَنِِّیبَن ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

.تسرف دورد  نامربمایپ  دّمحم  رب  ادنوادخ 

56/45

لسرم ناربمایپ  رب  ادخ ، دورد 

َنِیلَسْرُْملا َِکئاَِیْبنَأ  یَلَع  َْتیَّلَص  اَمَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَص 

56/45 .يداتسرف دورد  تا  هدش  هداتسرف  ناربمایپ  رب  هکنانچمه  تسرف ، دورد  شنادناخ  وا و  رب 

ناربمایپ ياهدورد  هدننک  عمج  يدورد 

َِکتَعاَط ِلْهَأ  َِکلُسُر َو  َِکئاَِیْبنَأ َو  َِکتَِکئاَلَم َو  ِتاَوَلَص  ُمِظَْتنَت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 
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ار وت  ناربنامرف  ناگداتـسرف و  ناربمایپ و  ناگتـشرف و  ياـهدورد  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  نم ، راـگدرورپ 
54/47 .دریگارف

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ياه  ّتنس  ندش  كرت 

ًهَکوُْرتَم َکِِّیبَن  َنَنُس  ...َنْوَرَی 

.تسا هدش  كرت  تربمایپ  ياه  شور  دننیب  یم 

9/48

( یپرد یپ   ) یپایپ

ادخ ياه  تمعن  ندوب  یپرد  یپ 

ُهُءوَالآ ْتَرَهاَظَت 

7/1 .تسا یپرد  یپ  راکشآ و  شیاه  تمعن 

ُهوُدَمْحَی ْمَلَف  ِِهنَنِم  ِیف  اُوفَّرَصََتل  ِهَرِهاَظَتُْملا ، ِهِمَِعن  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َغَبْسَأ  ...اَم  یَلَع  ِهِدْمَح  َهَفِْرعَم  ِهِداَبِع  ْنَع  َسَبَح  َْول  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

اهنآ تشاد ، یمزاب  هدرک  مامت  اهنآ  يارب  هک  راکـشآ  ياه  تمعن  رب  شـساپس  نتخانـش  زا  ار  شناگدنب  رگا  هک  ار  يادخ  ساپـس  و 
.دندرازگ یمن  ساپس  ار  وا  دندومن و  یم  فرص  ار  شیاه  تمعن 

8/1

مالسا نارادزرم  هقوذآ  ندناسر  یپرد  یپ 

ْمِهِرَیِم َْنَیب  ِْرتاَو 

2/27 .ناسرب یپایپ  ار  ناشی  هقوذآ 

ندنک ناج  تقو  رد  رضتحم ، یپرد  یپ  ياه  ندز  سَفن 

َِیقاَرَّتلا ُسوُفُّنلا  ِتَغََلب  اَذِإ  ِجِراَشَْحلا  َفُداََرت  ...اَنِسُْفنَأ  یَلَع  ِتْوَْملا  َْدنِع  ِنآْرُْقلِاب  ْنِّوَه 

یم هاگولگ  هب  اه  ناج  هک  نامز  نآ  نادرگ ، ناسآ  ام  رب  ار  ندنک  ناج  نامز  یپرد  یپ  ياه  هسانرخ  گرم ، ماگنه  نآرق  هلیـسو  هب 
13/42 .دسر
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یپرد یپ  ياه  تّجح 

ِْهیَلَع ِهَّجُْحلا  ِفُداََرت  َدَْعب  َو  ِْهَیلِإ ، ِراَذْعِْإلا  ِلوُط  ْنَع  اَّلِإ  ْمُهُّیِقَش  َِکتَمِْعِنب  یَقْشَی  ...اَْلیَِکل  َِهبْوَّتلا  َیلِإ  ْمُهَتَلَجاَعُم  ُكُْرتَت 

ياهرذع زا  دعب  رگم  .ددرگن  تخبدـب  وت ، تمعن  هلیـسو  هب  ناشتخبدـب  ات  ینک ، یم  كرت  ار  ناشیا  رفیک  رد  باتـش  هبوت ، ماگنه  ات 
9/45 .وا رب  ندروآ  یپایپ  ياه  تّجح  زا  سپ  وا و  رب  ناوارف 

هدنب دزن  تمعن ، ياه  يدنمجرا  نتخاس  یپرد  یپ 

َّيََدل اَِهتاَماَرَک  ْرِهاَظ  َو  َّیَلَع ، َِکتَمِْعن ، َغُوبُس  ْمِّمَت 

128/47 .نادرگ هتسویپ  نم  دزن  ار  نآ  ياه  تمارک  و  نک ، مامت  نم  رب  ار  تتمعن  یخارف 

راکشآ ادیپ 

رویز هیاریپ 
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ناوریپ

ناربمایپ ناوریپ  ِیعقاو  نامیا 

...ِناَمیِْإلا ِِقئاَقَِحب  َنِیلَسْرُْملا  َیلِإ  ِقاَِیتْشِالا  ...َْدنِع  ...ْمُهُوقِّدَصُم  ِلُسُّرلا َو  ُعاَْبتَأ  َّمُهَّللا َو 

1/4 ...دندروآ يور  ناربمایپ  هب  یعقاو  ینامیا  اب  هناقاتشم  هک  یماگنه  ناربمایپ ، ِناگدننک  قیدصت  ناوریپ و  ادنوادخ و 

نایوج هزیتس  بیذکت  اب  ناربمایپ ، ناوریپ  ندش  وربور 

...ِبیِذْکَّتلِاب ْمَُهل  َنیِِدناَعُْملا  ِهَضَراَعُم  َْدنِع  ِْبیَْغلِاب  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ْنِم -  ْمُهُوقِّدَصُم -  ِلُسُّرلا َو  ُعاَْبتَأ  َّمُهَّللا َو 

یم وربور  ناـیوج  هزیتـس  بیذـکت  اـب  هـک  یماـگنه  رد  نـیمز ، لـها  زا  ناربماـیپ  ِیناـهنپ  ِناگدـننک  قیدـصت  ناوریپ و  ادــنوادخ و 
1/4 ...دندش

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  ناوریپ  هب  یهلا ، شاداپ  نیرتهب 

َِکئاَزَج َْریَخ  ...ٍناَسْحِِإب  ْمَُهل  َنیِِعباَّتلا  َیلِإ  ْلِصْوَأ  َّمُهَّللا َو 

9/4 .ناسرب ناشیا  ِراکوکین  ِنیعبات  هب  ار  دوخ  شاداپ  نیرتهب  ادنوادخ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  ناوریپ  ياه  یگژیو 

َنیِذَّلا اَِنناَوْخِِإل  اََنل َو  ْرِفْغا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی : َنیِذَّلا 

َِکئاَزَج َْریَخ  ِناَمیِْإلِاب  اَنوُقَبَس 

9/4 .زرمایب دندش  مدق  شیپ  ام  رب  نامیا ، رد  هک  ار ، نامناردارب  ام و  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  هک  نیعبات )  ) نامه

ْمِِهتَلِکاَش یَلَع  اْوَضَم  َو  ْمُهَتَهْجِو ، اْوَّرََحت  َو  ْمُهَتْمَس ، اوُدَصَق  َنیِذَّلا 

.دندومن راتفر  اهنآ  شور  هب  دندروآور و  اهنآ  تهج  يوس  هب  دندومن و  دصق  ار  ناشیا  هار  هک  نانآ 

10/4

ْمِهِراَثآ ِْوفَق  ِیف  ٌّکَش  ْمُهِْجلَتْخَی  َْمل  َو  ْمِِهتَریَِصب ، ِیف  ٌْبیَر  ْمِِهْنثَی  َْمل 

11/4 .تخاسن هتفشآ  اهنآ  ياه  هناشن  يوریپ  زا  ار  ناشیا  يدیدرت  دنادرگنرب و  یّکش  ار  ناشا  هدیقع  هک  نانآ 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 626 

http://www.ghaemiyeh.com


ْمِْهَیلِإ اْوَّدَأ  امِیف  ْمُهَنوُمِهَّتَی  َال  َو  ْمِْهیَلَع ، َنوُقِفَّتَی  ْمِِهیْدَِهب ، َنوُدَتْهَی  َو  ْمِِهنیِِدب ، َنُونیِدَی 

یمن تمهت  دـندناسر ، اهنآ  هچنآ  هب  دـنراد و  تقفاوم  ناشیا  اب  دـنبای ، یم  هار  اهنآ  ییاـمنهار  هب  دـننک ، یم  يوریپ  ار  ناـنآ  نید  ...
12/4 .دننز

مالسلا مهیلع  ناربمایپ  ناوریپ  رب  ادخ ، دورد 

ِنیِّدلا ِمْوَی  َیلِإ  اَذَه  اَنِمْوَی  ْنِم  َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

13/4 .تسرف دورد  نیعبات  رب  تمایق  زور  ات  ام  زورما  زا  ادنوادخ و 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  ناوریپ  يارب  ادخ ، زا  تساوخرد 

َو ِناَْطیَّشلا ، ِْدیَک  ْنِم  اَِهب  ْمُهُعَنْمَت  َو  َِکتَّنَج ، ِضاَیِر  ِیف  ْمَُهل  ُحَسْفَت  َو  َِکتَیِصْعَم ، ْنِم  اَِهب  ْمُهُمِـصْعَت  ًهاَلَـص  ...َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 
ٍْریَِخب ُقُرْطَی  اًقِراَط  اَّلِإ  ِراَهَّنلا  ِْلیَّللا َو  َقِراَوَط  ْمِهیِقَت  َو  ٍِّرب ، ْنِم  ِْهیَلَع  َكُوناَعَتْسا  اَم  یَلَع  اَِهب  ْمُُهنیُِعت 

تعسو ناشیا  رب  تتشهب  ياه  غاب  رد  يراد و  هگن  تیصعم  زا  ار  ناشیا  نآ  ببس  هب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نیعبات  رب  ادنوادخ و 
رگم زور -  بش و  ثداوح  زا  ار  اهنآ  یناسر و  کمک  ْنانآ  کـین  ياـه  هتـساوخ  رب  و  يرادزاـب ، ناطیـش  هلیح  زا  ار  ناـنآ  و  یهد ،

14و13/4 .ییامن ظفح  دیآ -  شیپ  هک  يریخ 

ِهیِوَْحت امِیف  ِهَمَهُّتلا  ِكَْرت  َكَدـْنِع َو  امِیف  ِعَمَّطلا  َو  ََکل ، ِءاَـجَّرلا  ِنْسُح  ِداَِـقتْعا  یَلَع  اَِـهب  ْمُُهثَْعبَت  ...ًهاَلَـص  ...َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا َو 
ِداَبِْعلا يِْدیَأ 

تسا و وت  دزن  هچنآ  رد  عمط  وت و  هب  وکین  يدیما  هب  داقتعا  رب  ار  ناشیا  نآ  ببس  هب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نیعبات  رب  ادنوادخ و 
.يزیگنارب تسا ، ناگدنب  تسد  رد  هک  هچنآ  رد  تمهت  كرت 

15و14و13/4

َو ِلِجْآِلل ، َلَمَْعلا  ُمِْهَیلِإ  َبِّبَُحت  َو  ِلِجاَْعلا ، ِهَعَـس  ِیف  ْمُهَدِّهَُزت  َو  َْکنِم ، ِهَبْهَّرلا  َْکَیلِإ َو  ِهَبْغَّرلا  َیلِإ  ْمُهَّدُرَِتل  ...َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 
ِتْوَْملا َدَْعب  اَِمل  َداَدِْعتْسِالا 

سرت دوخ و  يوس  تساوخرد  هب  ار  نانآ  هک  تهج  نیدب  تسرف ، دورد  نیعبات  رب  ادنوادخ و 

رد ار  گرم  زا  دـعب  يارب  یگداـمآ  ترخآ و  يارب  لـمع  و  ییاـمن ، لـیم  یب  ار  ناـنآ  اـیند  یگداـشگ  رد  ینادرگزاـب و  شیوخ  زا 
.ینک بوبحم  ناشرظن 

16و13/4

اَِهناَْدبَأ ْنِم  ِسُْفنَْألا  ِجوُرُخ  َمْوَی  ْمِِهب  ُّلُحَی  ٍبْرَک  َّلُک  ْمِْهیَلَع  َنِّوَُهت 

17/4 .ینادرگ ناسآ  ناشیا  رب  ار  یهودنا  ره  دور ، یم  نوریب  نت  زا  اه  ناج  هک  زور  نآ  رد 

اَهِیف ِدُولُْخلا  ِلوُط  ِراَّنلا َو  ِهَّبَک  َو  اَِهتاَروُذْحَم ، ْنِم  ُهَْنتِْفلا  ِِهب  ُعَقَت  اَّمِم  ْمُهَِیفاَُعت 

تیفاع تسا ، شتآ  رد  ندـنام  هشیمه  شتآ و  یتخـس  كانـسرت و  روما  زا  ییاه  شیاـمزآ  هدـنروآدوجو  هب  هک  هچنآ  زا  ار  ناـشیا 
.یشخب

18/4
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َنیِقَّتُْملا ِلیِقَم  ْنِم  ٍْنمَأ  َیلِإ  ْمُهَرِّیَُصت 

19/4 .ینک هناور  تسا  ناراکزیهرپ  هاگتحارتسا  هک  هدوسآ  یهاگیاج  هب  ار  اهنآ 

ناشیا هار  ناوریپ  مالسلا ،  مهیلع  همئا  ناتسود 

ُمُهَجَْهنَم َنیِِعبَّتُْملا  ...ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

64/47 .تسرف دورد  دنناشیا ، نشور  هار  ناوریپ  هک  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

ادخ ناگدیزگرب  نانمشد  ناوریپ  رب  ادخ ، تنعل 

َنیِرِخْآلا َنِیلَّوَْألا َو  َنِم  ْمُهَءاَدْعَأ  ْنَْعلا  َّمُهَّللا 
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10/48 .نک تنعل  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  زا  ار  ناشیا  نانمشد  ادنوادخ ،

يزوریپ

وا هارمه  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  يزوریپ 

ِِهب اوُرَصَْتنا  ...َنیِذَّلا  ًهَّصاَخ  ٍدَّمَُحم  ُباَحْصَأ  َّمُهَّللا َو 

4و3/4 ...دندش زوریپ  وا  هارمه  هب  هک  نانآ  دّمحم ، نارای  صوصخب  ادنوادخ و 

شنمشد رب  هدنب ، ندنادرگ  زوریپ 

ِینَدَناَع ْنَِمب  اًرَفَظ  ...ِیل  ْلَعْجا  َو 

8/20 .هد رارق  يا  يزوریپ  دومن ، يراگزاسان  نم  اب  هکنآ  رب  میارب  و 

ِْهیَلَع ِیبْعَک  َْتیَلْعَأ  َو 

6/49 .يدومن زوریپ  وا  رب  ارم  و 

ناگدشزوریپ هرمز  رد  نتفرگ  رارق 

َْکَیلِإ ِبَلَّطلِاب  َنیِحِْجنُْملا  َكاَّیِإ ، ِیلاَءوُِسب  َنیِِحلْصُْملا  َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

10/25 .دندش بایماک  وت ، زا  تساوخرد  اب  هک  هد  رارق  یناراک  هتسیاش  زا  وت ، زا  متساوخرد  رطاخ  هب  روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

يزوریپ بابسا 

ْوَأ ِیئاَعُد ، ْنِم  َْکیََدل  ُعَمْسَأ  َیِه  ٍهَوْعَِدب  ُْهنِم  ِیَنلاَنَیَف 

َكاَضِِرب ِیتَزْوَف  ...اَِهب  ُنوُکَت  ِیتَعاَفَش  ْنِم  َكَْدنِع  ُدَکْوَأ  ٍهَعاَفَش 

، تسا رتزاسراک  وت  دزن  نم  تعافش  زا  هک  دنک  یتعافش  ای  تسا ، رت  یندینـش  وت  دزن  نم  ياعد  زا  هک  دسر  نم  هب  وا  زا  ییاعد  سپ 
27/31 .دوش لصاح  تا  يدونشوخ  هلیسو  هب  نم  يزوریپ  هک 

َكاَضِِرب ْمُهُزْوَف  ...َْتناَک  اَهِیف  َو  َكِدیِزَِمل ، اًبَلَط  ََکل  اُوقَّدَصَت  َو  َكِْرمَِأب ، َكْوَعَد  َو  َِکلْضَِفب ، َكوُرَکَش  َو  َکِّنَِمب ، َكوُرَکَذَف 

ندوزفا ِبلط  تهج  دـندناوخ و  ار  وت  تنامرف ، هب  دـندرازگ و  رکـش  ار  وت  تلّـضفت ، اـب  دـندرک و  داـی  ار  وت  تدوخ ، ِتمعن  اـب  سپ 
16/45 .دوب هتفهن  تا  يدونشوخ  هب  ناشیزوریپ  اهنیا ، همه )  ) رد دنداد و  هقدص  وت  ياضر )  ) يارب وت ، تمعن ) )
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ادخ يزوریپ  هاگهانپ  هب  ندش  هدنهانپ 

َكِراَِصْتنا ِلِقْعَم  َیلِإ  َأََجل  ْنَم  ُعَْزفَی  َال  ...ُهَّنَأ  اًِملاَع  ...یَِهلِإ  اَی  َُکْتیَداَنَف 

10/49 .درادن یساره  دوش ، هدنهانپ  وت  يزوریپ  هاگهانپ  هب  هک  ره  متسناد  یم  هک  یلاح  رد  مدناوخ ، ار  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 

يزوریپ زا  یناوتان 

َرِصَْتنَأَف ٍهَُّوق  يِِذب  َال  َو  َرِذَتْعَأَف ، اًئیَِرب  ُتْسَلَف  ِیل  َرِفْغَت  َو  یِّنَع ، َوُفْعَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ 

.ما يزرمایب  ییاشخبب و  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 
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7/51 .موش زوریپ  ات  مشاب  یمن  یناوت  ياراد  مشاب و  هتشاد  يرذع  ات  متسین  هانگ  یب  نم  اریز 

يوریپ

هباحص ياه  هناشن  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  نیعبات  يوریپ 

ْمِهِراَثآ ِْوفَق  ِیف  ٌّکَش  ْمُهِْجلَتْخَی  َْمل 

11/4 .تخاسن هتفشآ  اهنآ  ياه  هناشن  يوریپ  زا  ار  ناشیا  يدیدرت 

اه ّتنس  زا  يوریپ  قیفوت 

ِنَنُّسلا ِعاَبِّتا  ...ِلاَمِْعتْسِال َو  اَنِماَّیَأ ، ِعیِمَج  ِیف  ِهِذَه َو  اَِنتَْلَیل  اَذَه َو  اَنِمْوَی  ِیف  اَنْقِّفَو 

18/6 .هد قیفوت  اه ، ّتنس  زا  يوریپ  یکین و  ماجنا  يارب  ار  ام  نامیاهزور ، همه  رد  ام و  بشما  ام و  زورما  رد  و 

سوه زا  يوریپ 

يَوَْهلا ِهََعباَتُم  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

2و1/8 .سوه اوه و  يوریپ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

ناطیش يوریپ  زا  ندش  رود 

اَنَرْجَز َعَبَّتا  ِنَم  ِِهتََعباَتُم  ْنَع  ُظِعَن 

وا يوریپ  زا  تفریذپ ، ار  ام  یهن  سک  ره 

14/17 .میرادزاب ناطیش ) )

امنهار زا  يوریپ  قیفوت 

ِینَدَشْرَأ ْنَم  ِهََعباَتُم  َو  ِینَدَّدَس ، ْنَم  ِهَعاَِطل  ِینْقِّفَو 

.هد قیفوت  درک ، مداشرا  هک  یسک  زا  يوریپ  دنادرگ و  مراوتسا  تسار  هار  هب  هکنآ  زا  تعاطا  هب  ارم 

8/20

نآرق رون  زا  يوریپ 
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ِهِعاَبِّتِاب َِهلاَهَْجلا  َِهلاَلَّضلا َو  ِمَلُظ  ْنِم  يِدَتْهَن  اًرُون  ُهَْتلَعَج 

3/42 .میبای هر  ینادان  یهارمگ و  ياه  یکیرات  زا  نآ ، زا  يوریپ  اب  ام  هک  يداد  رارق  يرون  ار  نآ 

نآرق رون  زا  ِناگدنیوج  ینشور  زا  يوریپ 

ِلَمَْعلا ِنَع  ُلَمَْألا  ُمِهِْهُلی  َْمل  َو  ِهِرُوِنب ، اوُؤاَضَتْسا  َنیِذَّلا  َراَثآ  اَِنب  َوُفْقَت  َو 

9/42 .درکن مرگرس  کین )  ) راک زا  ار  نانآ  وزرآ ، دنتسج و  ینشور  نآ ، رون  زا  هک  ینادرگ  یناسک  یپ  رد  ار  ام  و 

نآرق ناگدنراداپ  هب  ياه  هناشن  زا  يوریپ 

ِراَهَّنلا َفاَرْطَأ  ِْلیَّللا َو  َءاَنآ  ِِهب  ََکل  اُوماَق  َنیِذَّلا  َراَثآ  اَِنب  ُْفقا  َو 

.دنتشاد اپ  هب  وت  يارب  ار  نآرق  زور ، فارطا  بش و  ياه  تعاس  رد  هک  نادرگ  یناسک  یپ  رد  ار  ام  و 

9/42
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( نارگید زا   ) يوریپ نودب  اه ، هدشادیپون  ندروآ  دیدپ  ادخ و 

ٍءاَِذتْحا اَِلب  ِتاَعَدَْتبُْملا  َتْعَدَْتبا  ...يِذَّلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ 

12/47 .يدروآ دیدپ  ییوگلا ) زا   ) يوریپ نودب  ار  اهادیپون  هک  ییوت  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت 

مالسلا مهیلع  همئا  نشور  هار  زا  يوریپ 

ُمُهَجَْهنَم َنیِِعبَّتُْملا  ...ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

64/47 .تسرف دورد  دنناشیا ، نشور  هار  ناوریپ  هک  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

ندوب ادخ  يدونشوخ  وریپ 

َِکتاَضْرَِمل اَّلِإ  اًعَبَت  َال  ...َکِْقلَِخل َو  اًوُزُه  ِینْذِخَّتَت  َال  َو 

124/47 .هدن رارق  تا  يدونشوخ  وریپ  زج  تناگدیرفآ و  هدنخ  ببس  ارم  و 

يریپ

يریپ ماگنه  ادخ و  يزور 

ُتِْربَک اَذِإ  َّیَلَع  َِکقْزِر  َعَسْوَأ  ْلَعْجا 

11/20 .هد رارق  مدش  ریپ  هک  ینامز  نم ، رب  ار  تا  يزور  نیرت  خارف 

هدنب يریپ  رب  ادخ ، ندومن  محر 

ِیتَْبیَش ْمَحْرا  ...َيَالْوَم 

4/53 .نک محر  ما  يریپ  رب  نم ! يالوم 

شیپ

ادخ زا  شیپ  یلّوا ، ِندوبن 

ُهَْلبَق َناَک  ٍلَّوَأ  اَِلب  ِلَّوَْألا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

1/1 .تسا هدوبن  یلّوا  وا  زا  شیپ  هک  یلّوا  ار ، يادخ  ساپس 
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هتخادنا شیپ  ادخ  هچنآ  نتخادنا  ریخأت  هب  زا  نارادناج  یناوتان 

ِْهَیلِإ ْمُهَمَّدَق  اَّمَع  اًریِخَْأت  َنوُِکلْمَی  َال 

4/1 .دنرادن هتخادنا ، ولج  نآ  يوس  هب  ار  نانآ  ادخ )  ) هچنآ نتخادنا  بقع  ِییاناوت  اهنآ 

هداد ماجنا  نیا  زا  شیپ  هدنب  هک  يدب  لامعا  نتخاس  وحم 

ُْتمَّدَق اَم  َّرَش  یِّنَع  ُْحما  َو 

.يادزب ار  ما  هداتسرف  شیپ  هچنآ  یتشز  نم  زا  و 

6/15

هداتفا ریخأت  هب  هچنآ  نتخادنا  مّدقم 

َتْرَّخَأ اَم  ِیل  ْمِّدَقَف 

2/18 .زادنا شیپ  يا ، هتخادنا  ریخأت  هب  میارب  هچنآ  سپ 

325 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 635 

http://www.ghaemiyeh.com


َْتلَّجَع اَم  َریِخَْأت  َّبُِحن  َال  یَّتَح  َِکتَّیِشَم  ْنِم  اَْنیَلَع  َتْدَرْوَأ  اَِمل  َداَیِْقنِالا  اَنْمِْهلَأ 

هتـشادن تـسود  یتخادـنا ، شیپ  ار  هـچنآ  ریخأـت  اـت  اـمرف ، ماـهلا  اـم  هـب  یتخاـس -  دراو  اـم  رب  هـک  ار -  تا  هتـساوخ  رب  یِهن  ندرگ 
5/33 .میشاب

هدش مّدقم  هچنآ  نتخادنا  ریخأت  هب 

َْتمَّدَق اَم  یِّنَع  ْرِّخَأ  َو 

.زادنا سپ  يا ، هتخادنا  شیپ  نم  زا  هچنآ  و 

2/18

َتْرَّخَأ اَم  َلیِْجعَت  ...َّبُِحن  َال  یَّتَح  َِکتَّیِشَم  ْنِم  اَْنیَلَع  َتْدَرْوَأ  اَِمل  َداَیِْقنِالا  اَنْمِْهلَأ 

تـسود يا ، هتخادـنا  ریخأت  هب  هک  ار  هچنآ  لیجعت  اـت  اـمرف ، ماـهلا  اـم  هب  یتخاـس -  دراو  اـم  رب  هک  ار -  تا  هتـساوخ  رب  یِهن  ندرگ 
5/33 .میشاب هتشادن 

دوخ يدونشوخ  رب  ردام ، ردپ و  يدونشوخ  نتخادنا  شیپ 

اَمُهاَضِر َياَضِر  یَلَع  َمِّدَقُأ  ...یَّتَح  ...ِناَنْسَْولا  ِهَْدقَر  ْنِم  ِیْنیَِعل  َّرَقَأ  اَمِِهب  يِِّرب  َّيَِدلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو 

رب ار  نانآ  يدونـشوخ  ات  .هد  رارق  رت  شوخ  هدولآ ، باوخ  ِباوخ  زا  مرظن ، رد  ار  ود  نآ  هب  يراکوکین  مردام و  ردـپ و  زا  تعاطا  و 
5/24 .مزادنا مّدقم  دوخ  يدونشوخ 

هدش ماجنا  نیا  زا  شیپ  هچنآ  دوس 

اًرِـضاَح اًضَوِع  ِِهْلِعف  ْنِم  ُهْضِّوَع  َو  ٍْلثِِمب ، اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَـف  ...ِهِراَد  ِیف  اًِـطباَُرم  ْوَأ  اًـیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْـسُم  اَـمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
ِِهب یَتَأ  اَم  َروُرُس  َمَّدَق َو  اَم  َعْفَن  ِِهب  ُلَّجَعَتَی 

شاداپ نوگمه  گنـسمه و  ار  يو  سپ  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
تفاـیرد يدوز  هب  هداد ، ماـجنا  ار  هچنآ  يداـش  هداتـسرف و  شیپ  هچنآ  دوـس  هک  نک  اـطع  دـقن  ِضوـع  ار  شراـک  هد و  شاداـپ  وا ،

16/27 .دنک

هدنب يارب  ایند ، عاتُم  نتخادنا  شیپ 

َكِراَوِج َیلِإ  ًهَْغُلب  اَهِعاَتَم  ْنِم  ِیل  َْتلَّجَع  َو  اَهِماَطُح ، ْنِم  ِینَْتلَّوَخ  اَم  ْلَعْجا  َو 
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رارق دوخ  راوج  هب  ندیـسر  هلیـسو  يا ، هدـناسر  متـسد  هب  نوـنکا  مه  و  يا ، هتـشاد  ینازرا  نم  هب  هک  اـیند ،)  ) نآ يـالاک  زا  هچنآ  و 
6/30 .هد

ناضمر هام  نتخادنا  سپ  ای  شیپ 

ُْهنَع َرَّخَءُوی  ْنَأ  ُلَبْقَی  َال  َو  ُهَْلبَق ، َمَّدَُقی  ْنَأ  َّزَع  َّلَج َو  ُزیُِجی  َال  اًنَِّیب  اًْتقَو  َُهل  َلَعَج 

هب تقو  نآ  زا  هک  دریذپ  یمن  دوش و  هتخادنا  شیپ  هک  دراد  یمن  اور  لیلج  زیزع و  دنوادخ  هک  داد ، رارق  يراکشآ  نامز  نآ ، يارب 
4/44 .دتفا ریخأت 

ریخأت هب  و  یهلا ، رادشه  نتخادنا  شیپ 
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( رفیک  ) نتخادنا

ِهَلَجاَعُمِلل ٌعیِطَتْسُم  َْتنَأ  َتْرَّخَأ َو  ...ِدیِعَْولِاب َو  َْتمَّدَقَت  ْدَق 

.يا هتخادنا  ریخأت  هب  ار ) باذع  ، ) ییاناوت ندومن  باتش  رب  هکنآ  اب  يا و  هداد  رتشیپ  ار ، اهرادشه 

21/46

مالسلا هیلع  ماما  زا  نداتفین  سپ  شیپ و 

ٌرِّخَأَتُم ُْهنَع  َرَّخَأَتَی  َال  َو  ٌمِّدَقَتُم ، ُهَمَّدَقَتَی  اَّلَأ  ...ِهِِرماَوَأ َو  ِلاَِثْتمِاب  َتْرَمَأ 

60/47 .دنامنزاب وا  زا  يا  هدنامزاب  چیه  دریگن و  یشیپ  وا  زا  يا  هدنریگ  یشیپ  چیه  دننک و  لاثتما  وا  ياهرما  هب  هک  يداد  نامرف 

ادخ یگناگی  هب  نامیا  نداتسرف  شیپ 

َْکنَع ِهاَبْشَْألا  ِداَْدنَْألا َو  ِداَدْضَْألا َو  َیْفَن  َكَدیِحَْوت َو  ُْتمَّدَق  ْدَقَف  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ُهُومَّدَق  اَم  ْمِّدَقُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو 

ناکیرـش و یفن  وت و  نتـسناد  هناـگی  یلو  مداتـسرفن ، شیپ  دـنا ، هداتـسرف  شیپ  اـهنآ  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياـهراک  نم  هچرگ  اـنامه 
72/47 .ما هداتسرف  شیپ  ار ، وت  زا  ییاهدننام  نایاتمه و 

هدش هداتسرف  شیپ  هتسیاش  رادرک 

ُُهْتمَّدَق ٍِحلاَص  ٍلَمَِعب  یِّنِم  ًهَِقث  َِکتآ  َْمل  یِّنِإَف 

وت هاگرد  هب  مشاب ، هداتسرف  شیپ  هک  يا  هتسیاش  لمع  هب  نانیمطا  اب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 

6/48 .ما هدماین 

هدزرس هدنب  زا  نیا  زا  شیپ  هچنآ  هب  ادخ  ییاناد 

یِّنِم ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اَم  َتِْملَع َو  ْدَق  اَم  یِّنِم  َمَّدَقَت  ْدَق 

2/50 .يرتاناد اهنآ  هب  نم  زا  یناد و  یم  وت  هک  هدز  رس  یناهانگ )  ) نم زا  نیا  زا  شیپ 

دماشیپ

کین دماشیپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  ناوریپ 
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ٍْریَِخب ُقُرْطَی  اًقِراَط  اَّلِإ  ِراَهَّنلا  ِْلیَّللا َو  َقِراَوَط  ْمِهیِقَت  َو 

14/4 .ییامن ظفح  دیآ -  شیپ  هک  يریخ  رگم  زور -  بش و  ثداوح  زا  ار  اهنآ  و 

اه یتخس  الب و  ياهدماشیپ 

ِتاَفْآلا ِقِراَوَط  ْنِم  ِهِیف  اَنَْتیَقَو  َو  ِحاَبْصِْإلا ...، َنِم  اََنل  َْتقَلَف  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  َّمُهَّللا 

8/6 .یتشادهگن اهالب  اهدماشیپ و  زا  ار  ام  نآ  رد  یتفاکش و  ام  يارب  ار  حبص  هک  تسوت  يارب  ساپس  دمح و  ادنوادخ 

لد شمارآ  دماشیپ 

ُثُدْحَی امِیف  ََکل  ُبِجَی  اَِمب  یِّنِم  ِسْفَّنلا  َهَنِینْأَمُط  اَضِّرلا َو  َحْوَر  یِسْفَن  ْنِم  َفَّرَعَتَأ  یَّتَح  ...

تبسن ار  دوخ  شمارآ  يدونشوخ و  میسن  ات  ...
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11/22 .مبایرد تسا ، بجاو  وت  يارب  نآ  رکش  و  دهد ، یم  خر  هچنآ  هب 

گنج زا  دهاجم ، هدنزادناریخأت  هب  دماشیپ 

ْبِجْوَأ َو  َنیِِدباَْعلا ، ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ...ٌثِداَح  ُْهنَع  ُهَرَّخَأ  ْوَأ  ...ٌفْعَـض  ِِهب  َدَعَقَف  ...اًوْزَغ  يَوَنَف  ...ِماَلْـسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْـسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
َنیِدِهاَج _ ُْملا َباََوث  َُهل 

وا يا  هثداح  ای  تشادزاب ، ار  وا  یناوتان  اّما  درک ، گنج  دصق  ور  نیا  زا  تخاس ، نارگن  ار  وا  مالسا  رما  هک  یناملسم  ره  ادنوادخ و 
17/27 .نادرگ بجاو  وا  يارب  ار  نادهاجم  شاداپ  سیونب و  ناگدننک  تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  تخادنا ؛ بقع  داهج ) زا   ) ار

یهلا شیامزآ  دماشیپ 

َِکتَْنِتف ِتاَغََزن  ْنِم  ِیل  ُضِْرعَی  اَِمب  ِیتاَوَلَخ  ...ِْطبُْحت  َال 

131/47 .نکن لطاب  دیآ ، یم  شیپ  میارب  هک  تزیگناداسف  ياه  شیامزآ  اب  ار  میاه  ییاهنت 

یناشیپ

هدنب یناشیپ  رب  ندزن  ّدر  تسد 

َْکیَدَی َْنَیب  ُْتبَصَْتنا  ِدَق  ِّدَّرلِاب َو  ِینْهَبَْجت  َال  ...یَِهلِإ 

17/16 .نزن ما  یناشیپ  رب  در  تسد  ما  هداتسیا  وت  هاگشیپ  رد  هک  یلاح  رد  نم  يادخ 

ِْهیَلَع ِهَّلاَّدلا  َلْهَأ  ِّدَّرلِاب  ُهَبْجَی  َال  ْنَم  اَی 

5/46 .دنز یمن  دنراد ، دامتعا  وا  ّتبحم  هب  هک  نانآ  یناشیپ  رب  در  تسد  هک  یسک  يا 

ِیَتلَأْسَم ِیف  ِّدَّرلِاب  ِینْهَبَْجت  َال  َو 

.نزن ما  یناشیپ  رب  در  تسد  مشهاوخ ، رد  و 

25/46

ََکل َنیِِدناَعُْملا  ِِهب  َتْهَبَج  اَِمب  ِینْهَبَْجت  َال 

.نزن ما  یناشیپ  رب  در  تسد  يا ، هدز  دوخ  اب  نایوج  هزیتس  یناشیپ  رب  در  تسد  هک  هنوگنامه 

116/47
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ادخ يارب  ندراذگ  كاخ  هب  یناشیپ 

َکَنوُد ٌهَْهبَج  ْمُْهنِم  ٍدَحَِأل  َرَّفَُعت  َال  ...یَّتَح  ...ْمُهَراَیِد  ِِهب  ْنِّصَح  َو  ِماَلْسِْإلا ، ِلْهَأ  َلاَِحم  َِکلَِذب  ِّوَق  َّمُهَّللا َو 

هب وت  ربارب  رد  زج  نانآ  زا  کی  ره  یناشیپ  ات  زاس ، راوتسا  ار  ناشیاهرهش  شخب و  تّوق  ار  ناناملسم  ریبدت  نآ ، هلیسو  هب  ادنوادخ و 
7/27 .دوشن هتشاذگ  كاخ 

يزاتشیپ

یهلا وفع  يدونشوخ و  يوس  هب  ناگتفرگ  یشیپ  زا  نداتفا  شیپ 

ِهِْوفَع ُهاَضِر َو  َیلِإ  َقَبَس  ْنَم  ِِهب  ُِقبْسَن  ...اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

، وا شیاشخب  يدونشوخ و  يوس  هب  ناگتفرگ  یشیپ  رب  نآ  اب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس 
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11و10/1 .میریگ یشیپ 

نامیا هب  ناگدنریگ  یشیپ 

َِکئاَزَج َْریَخ  ِناَمیِْإلِاب  اَنوُقَبَس  َنیِذَّلا  اَِنناَوْخِِإل  اََنل َو  ْرِفْغا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی : َنیِذَّلا  ٍناَسْحِِإب ، ْمَُهل  َنیِِعباَّتلا  َیلِإ  ْلِصْوَأ  َّمُهَّللا َو 

رد هک  ار ، نامناردارب  ام و  اراگدرورپ ! دـنیوگ : یم  هک  اهنامه  .ناسرب  ناشیا  ِراکوکین  ِنیعبات  هب  ار  دوخ  شاداپ  نیرتهب  ادـنوادخ و 
9/4 .زرمایب دندش  مدق  شیپ  ام  رب  نامیا ،

شبضغ رب  ادخ ، تمحر  نتفرگ  یشیپ 

ِِهبَضَغ َماَمَأ  ُُهتَمْحَر  یَعْسَت  يِذَّلا  َْتنَأ 

.دریگ یم  یشیپ  شبضغ  رب  شتمحر  هک  ینآ  وت 

8/16

تلیضف هب  نتفرگ  یشیپ 

ِهَلیِضَْفلا َیلِإ  ِْقبَّسلا  ...ِیف َو  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ 

10/20 .ناشوپب نم  هب  تلیضف ، هب  نتفرگ  یشیپ  رد  ار  ناراکزیهرپ  رویز 

نادنزرف ای  نیدلاو  رب  ادخ  شزرمآ  نتفرگ  یشیپ 

اَمِهِیف ِینْعِّفَشَف  ِیل  َُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَس  ْنِإ  َو  َِّیف ، اَمُهْعِّفَشَف  اَمَُهل  َُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَس  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 

یشیپ ناشیا  يارب  تشزرمآ  رگا  ادنوادخ و 

15/24 .امرف نانآ  عیفش  ارم  سپ  تفرگ ، یشیپ  نم  يارب  تشزرمآ  رگا  .نادرگ و  نم  عیفش  ار  نانآ  سپ  تفرگ ،

اه یکین  هب  ناگدنریگ  یشیپ 

َنوُِقباَس اََهل  ْمُه  ِتاَْریَْخلا َو  ِیف  َنوُعِراَُسی  َنیِذَّلا  َنِم  ...َنیِِحلاَّصلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَْنلَعْجا 

18/44 .دنریگ یم  یشیپ  نآ  يارب  ناشیا  دنباتش و  یم  اه  یکین  رد  هک  نانآ  زا  .هد  رارق  تحلاص  ناگدنب  زا  ار  ام 

مالسلا هیلع  ماما  رب  نتفرگن  یشیپ 
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ٌمِّدَقَتُم ُهَمَّدَقَتَی  اَّلَأ  ...ِهِِرماَوَأ َو  ِلاَِثْتمِاب  َتْرَمَأ 

60/47 .دریگن یشیپ  وا  زا  يا  هدنریگ  یشیپ  چیه  دننک و  لاثتما  وا  ياهرما  هب  هک  يداد  نامرف 

اه ییوکین  هار  هب  نتفرگ  یشیپ 

َتْرَمَأ ُْثیَح  ْنِم  اَْهَیلِإ  َهََقباَسُْملا  َو  َْکَیلِإ ، ِتاَْریَْخلا  َکَلْسَم  ِیل  ْلِّهَس  َو 

94/47 .نادرگ ناسآ  نم  يارب  يا ، هداد  نامرف  هک  یتهج  زا  ار  اهنآ  هب  نتفرگ  یشیپ  دوخ و  يوس  هب  تاریخ  هار  و 

تفرشیپ

اهراک رد  ندومن  تفرشیپ 
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يِرُومُأ ِیف  ِذاَفَّنلا  ...ِهَّحِّصلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

3/23 .راذگ ّتنم  نم  رب  میاهراک  رد  تفرشیپ  یتسردنت و  اب  و 

اوشیپ

تمحر ياوشیپ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ِهَمْحَّرلا ِماَمِإ  َكِداَبِع ، ْنِم  َکِّیِفَص  ...َِکیْحَو َو  یَلَع  َِکنیِمَأ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

.تسرف دورد  تمحر -  ياوشیپ  نآ  تناگدنب ، زا  وت  تسود  تیحو و  نیما  دّمحم -  رب  ادنوادخ 

3/2

يراگتسر تیاده و  نایاوشیپ 

...يَدُْهلا ِهَِّمئَأ  ْنِم  ...اًلِیلَد  ِِهلْهَِأل  َتْمَقَأ  َو 

2/4 ...يراگتسر ِناماما  زا  یتشامگ ، ییامنهار  نامز ) رصع و   ) نآ لها  يارب  و 

اوشیپ ماما و  هب  مالسا ، نید  نتشگ  دییأت 

َكِداَبِِعل اًمَلَع  ُهَتْمَقَأ  ٍماَمِِإب  ٍناَوَأ  ِّلُک  ِیف  َکَنیِد  َتْدَّیَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

60/47 .یتشاد اپ  هب  تناگدنب  يارب  يا  هناشن  ار  وا  هک  يا ، هدرک  دییأت  یماما  هب  ینامز  ره  رد  ار  دوخ  نید  وت  انامه  ادنوادخ ،

نایاوشیپ ناماما و  هرمز  رد  نتفرگ  رارق 

ْمُهَتَعاَط َتْمَتَح  َنیِذَّلا  ِهَِّمئَْألا  َو  َِکلوُسَِرب ، ِقیِدْصَّتلا  ...ِلْهَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا َو 

.هد رارق  يدومن ، بجاو  ار  ناشتعاطا  هک  یناماما  تربمایپ و  هب  نارادرواب  زا  ارم  ادنوادخ و 

12/48

ناگتشذگ ناینیشیپ 

گنج راکیپ 

نامیپ
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یصاعم زا  ندومن  يرود  ادخ ، اب  هدنب  دهع 

َکیِصاَعَم َعیِمَج  َرُجْهَأ  ْنَأ  يِدْهَع  ...ِّبَر  اَی  ََکل  َو 

16/31 .منیزگ يرود  وت ، ياه  ینامرفان  همه  زا  مدنب ، یم  دهع  وت  اب  نم ، راگدرورپ  يا  و 

ناضمر اب  نامیپ 

ُظوُفْح _ َْملا ُماَمِّذلا  َُهل  اَنَمَِزل  ...ْنَم  َعاَدِو  ُهوُعِّدَُوم  ُنْحَنَف 

23/45 .میراد هگن  نامیپ  وا  يارب  تسا  مزال  ام  رب  هک  یسک  زا  عادو  مییوگ ، یم  عادو  ار  نآ  سپ 

یهلا لبح  مالسلا و  هیلع  ماما  نامیپ 

َِکْلبَِحب ُهَْلبَح  َْتلَصَو  ْنَأ  َدَْعب  ...َكِداَبِِعل  اًمَلَع  ُهَتْمَقَأ  ٍماَمِِإب  ٍناَوَأ  ِّلُک  ِیف  َکَنیِد  َتْدَّیَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

يارب يا  هناشن  ار  وا  هک  يا ، هدرک  دییأت  یماما  هب  ینامز  ره  رد  ار  دوخ  نید  وت  انامه  ادنوادخ ،
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60/47 .یتسویپ دوخ  نامسیر  هب  ار  وا  نامسیر  هکنآ  زا  سپ  یتشاد ، اپ  هب  تناگدنب 

دنوادخ نامیپ  دهع و  هب  ندومن  افو 

َكِدْهَِعب یَفَو  ْنَم  ِِهب  ُدَّحَوَتَت  اَِمب  ِینْدَّحََوت 

.هدرک افو  وت  دهع  هب  هک  یسک  اب  ینک  یم  یکین  هک  هنوگنامه  نک ، یکین  نم  هب  ییاهنت  هب  دوخ  وت 

88/47

هنامیپ

ناگتشرف ناراب و  هنامیپ 

اَهُِجلاَوَع ِراَْطمَْألا َو  ُجِعاََول  ِهیِوَْحت  اَم  َْلیَک  ...ْمُهَْتفَّرَع  َنیِذَّلا  َو  ...

16/3 .يا هدناسانش  نانآ  هب  ار  مکارتم  ياهرابگر  دیدش و  ياه  ناراب  هنامیپ  هک  اهنآ  و  ...

یگتسویپ

ندب رد  طسب ، رازبا  نتسویپ  مه  هب 

ِطْسَْبلا ِتَالآ  اَنِیف  َبَّکَر  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

20/1 .تسویپ مه  هب  ام  رد  ار  نداشگ  طسب و  تالآ  هک  ار  يادخ  ساپس 

تباجا هب  هدنب ، ياعد  نتسویپ 

َِهباَجِْإلِاب ِیئاَعُد  ْلِص 

.نادرگ لصّتم  ندش  اور  هب  ارم  تساوخرد 

11/14

ادخ هب  نتسویپ 

َْکَیلِإ َعَمَتْجا  ِنَم  ِهَقَراَفُم  َال  َو  َْکنَع ، َقَّرَفَت  ْنَم  ِهَعَماَُجم  َال  ...َِکتَداَبِع َو  ْنَع  ِلَسَْکلِاب  یِّنَِیلَْتبَت  َال 

11/20 .زاسن راتفرگ  هتسویپ ، وت  هب  هکنآ  زا  ییادج  هدومن و  يرود  وت  زا  هک  یسک  اب  ندمآ  درگ  تتدابع و  رد  یتسس  هب  ارم 
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یهلا برق  هب  نتسویپ 

َِکبُْرق َیلِإ  ًهَلْصُو  ...اَهِماَطُح  ْنِم  ِینَْتلَّوَخ  اَم  ْلَعْجا  َو 

6/30 .هد رارق  تبرق  هب  نتسویپ  هلیسو  يا ، هتشاد  ینازرا  نم  هب  هک  ایند ،)  ) نآ يالاک  زا  هچنآ  و 

دنوادخ تمحر  و  یگتسویپ ،

َُکتَمْحَر ُهَلَصَو  اَم  اَّلِإ  ِتاَلُصُْولا  ُباَبْسَأ  يِدَی  ْنِم  ْتَجَرَخ 

9/32 .هدش لصو  تتمحر  هب  هچنآ  زج  هتفر ، نوریب  متسد  زا  اهدنویپ  بابسا 

رگید سَفن  هب  یسَفن  ِیگتسویپ  ندومنن  وزرآ  ببس 

ٍمَدَِقب ٍمَدَق  َقوُُحل  َال  َو  ٍسَفَِنب ، ٍسَفَن  َلاَصِّتا  َال  ...یَّتَح  ِلَمَْعلا  ِقْدِِصب  اَّنَع  ُهْرِّصَق  َو  ِلَمَْألا ، َلوُط  اَنِفْکا  َو 

لمع اب  رادزاب و  زارد  يوزرآ  زا  ار  ام  و 
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وزرآ یماـگ ، هب  ار  یماـگ  ندـمآ  مـه  یپ  رد  یـسفن و  هـب  ار  یـسفن  یگتـسویپ  هـک  اجنادـب  اـت  نـک ، هاـتوک  اـم  زا  ار  نآ  نیتـسار ،
1/40 .مینکن

ینوزفا هب  هدنب ، دمح  نتسویپ 

َْکنِم ًالْوَط  ٍدیِزَم  َدَْعب  ٍدیِزَِمب  ُُهلِصَت  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

.یهد دنویپ  یپرد  یپ  ینوزفا  اب  تناسحا ، يور  زا  ار  نآ  وت  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

48و36/47

یهلا ياقب  هب  وا ، لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  دورد  یگتسویپ 

َِکئاَقَِبب اَُهلاَصِّتا  ُلِصَّتَی  ...ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

53/47 .دروخ دنویپ  وت  ياقب  هب  شلاّصتا  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 

اهدورد رگید  هب  وا ، لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  دورد  یگتسویپ 

اًَدبَأ َّنِهِِرئاَظَِنب  ًهَلِصَّتُم  ...ًهاَلَص  ...ْمِْهیَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

.دشاب لصّتم  اهدورد )  ) نآ ياهدننام  هب  دبا  ات  هک  يدورد  .تسرف  دورد  ناشیا  رب  نم ، راگدرورپ 

59/47

ادخ نامیپ  هب  مالسلا ،  هیلع  ماما  نامیپ  یگتسویپ 

َِکْلبَِحب ُهَْلبَح  َْتلَصَو  ْنَأ  َدَْعب  ...َكِداَبِِعل  اًمَلَع  ُهَتْمَقَأ  ٍماَمِِإب  ٍناَوَأ  ِّلُک  ِیف  َکَنیِد  َتْدَّیَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

زا سپ  یتشاد ، اپ  هب  تناگدـنب  يارب  يا  هناـشن  ار  وا  هک  يا ، هدرک  دـییأت  یماـما  هب  یناـمز  ره  رد  ار  دوخ  نید  وت  اـنامه  ادـنوادخ ،
60/47 .یتسویپ دوخ  نامسیر  هب  ار  وا  نامسیر  هکنآ 

یهلا تعاط  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  زا  تعاطا  یگتسویپ 

اًلِّصَنَتُم َْکَیلِإ  َراَج  ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت  ...َِکتَعاَِطب  ُهَتَعاَط  َْتلَصَو  ْنَم  ِّقَِحب 

، نآ اب  يدـناشوپ  هک  يزیچ  نامه  اـب  ناـشوپب ، ارم  زور ، نیا  رد  يا ، هدز  دـنویپ  دوخ  تعاـطا  هب  ار  وا  زا  تعاـطا  هک  یـسک  ّقح  هب 
.هدومن يراز  وت  يوس  هب  هانگ ) زا   ) يرازیب لاح  اب  هک  ار  یسک 
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86/47

شیاه هتساوخ  هب  هدنب ، یگدنز  نتسویپ 

ُدیِرُأ اَِمب  ُمِظَْتنَت  ًهَبِّیَط  ًهاَیَح  ِیِنیْحَأَف 

117/47 .ددرگ هتسویپ  مهاوخ  یم  هچنآ  هب  هک  راد ، هدنز  هزیکاپ  یتایح  هب  ارم  سپ 

ترخآ ریخ  هب  ایند ، رد  ادخ  لضف  نتسویپ 

اَهِمیِعَن ِهَرِخْآلا َو  ِْریَِخب  َِکلَذ  ْلِص  ...َكَْدنِع َو  اَم  ِهَعَس  َِکلْضَف َو  ْنِم  ِینْدِز  َو 

28/48 .نادرگ هتسویپ  شناوارف  تمعن  ترخآ و  ریخ  هب  ار  نآ  .ازفیب و  تسوت ، دزن  هچنآ  یخارف  لضف و  زا  میارب  و 
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ت

ششخرد شبات 

ناوریپ نیعبات 

سپ ریخأت 

تملظ زین  یگریت و  یکیرات 

هزات

هزات ون و  زور 

ٌدیِدَج ٌثِداَح  ٌمْوَی  اَذَه 

12/6 .تسا هزات  ون و  يزور  نیا 

هزات هتشذگ و  ياه  شزغل 

اَِهثِداَوَح ِیتاَّلَز َو  ِِفلاَوَس  ...ْنِم  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

14/31 .منک یم  هبوت  تهاگرد  هب  ما ، هزات  هتشذگ و  ياه  شزغل  زا  مهاگیاج ، نیا  رد  نم  ادنوادخ 

ون يراک  يارب  ون  یهام  ون ، هام 

ٍثِداَح ٍْرمَِأل  ٍثِداَح  ٍرْهَش  َحاَتْفِم  َکَلَعَج 

.داد رارق  ون  يراک  يارب  ون  یهام  دیلک  ار  وت 

3/43

تقلخ ياه  هزات  ادخ و 

ٍءاَِذتْحا اَِلب  ِتاَعَدَْتبُْملا  َتْعَدَْتبا  ...يِذَّلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ 

12/47 .يدروآ دیدپ  ییوگلا ) زا   ) يوریپ نودب  ار  اهادیپون  هک  ییوت  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت 

هزات هتشذگ و  دورد  ره  هدنرادربرد  يدورد 
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ٍهَفَنْأَتْسُم ٍهَِفلاَس َو  ٍهاَلَص  ِّلُِکب  ُطیُِحت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ِْهیَلَع َو  ِّلَص  ِّبَر 

.دریگارف ار  يا  هزات  هتشذگ و  دورد  ره  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  وا و  رب  نم ، راگدرورپ 

55/47

یهلا هزات  هنیرید و  ياهدوس 

اَِهثِداَوَِحب َكِِدئاَوَف  َمیِدَق  َو  اَهِرِخاَوَِأب ، َِکنَنِم  َِلئاَوَأ  ِیل  ْعَفْشا 

.زاس مأوت  نآ  ياه  هزات  اب  ار ، تنیرید  ياهدوس  نآ و  نیرِخآ  اب  ار ، تیاه  تمعن  نیلوا  نم  يارب 

121/47

تلهم ینأت 
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صاصق ناوات 

تکاله یهابت 

اه یهابت  حالصا  هبوت و 

َِهبْوَّتلِاب ْمُهَدِساَف  َحَلْصَتْسا  ِنَم  اَی 

.تسا 10/12 هدرک  حالصا  ْهبوت  اب  ار  ناشیا  دساف  هکنآ  يا 

ناطیش ياه  يراکهبت 

ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  ِتاَغََزن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

1/17 .میرب یم  هانپ  وت  هب  هدش -  هدنار  ناطیش -  ياه  هسوسو  زا  ام  ادنوادخ 

اَنَّلِزَتْسَی َُهلاَبَخ  اَنِقَت  اَّلِإ 

7/25 .دزادنا نامشزغل  هب  يرادن ، هگن  شا  يراکهبت  زا  ار  ام  رگا 

یهابت هار  ناطیش ، هار 

يَدَّرلا َنِم  ِِهلِیبَس  َفاَلِخ  یَقُّتلا  َنِم  اَِنب  ُْکلْسا  َو 

5/17 .رَبب يراکزیهرپ  هار  هب  ار  ام  ناطیش ،)  ) وا راب  تکاله  هار  فالخرب  و 

هدش هابت  هچنآ  حالصا 

یِّنِم َدَسَف  اَم  َِکتَرْدُِقب  ِْحلْصَتْسا  ...َّمُهَّللا 

2/20 .امن حالصا  دوخ ، ییاناوت  هب  ار  مهابت  روما  ادنوادخ 

ٌحاَلَص َدَسَف  اَِمل  ...َكَْدنِع 

20/20 .تسوت دزن  هدش ، هابت  هچنآ  حالصا 

هدنب تدابع  نتخاسن  هابت 

ِبْجُْعلِاب ِیتَداَبِع  ْدِسُْفت  َال  ََکل َو  ِینْدِّبَع 
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3/20 .نادرگن هابت  يدنسپدوخ  اب  ار  ما  یگدنب  یلو  راداو  دوخ  تدابع  هب  ارم 

نتشگ هابت  زا  يزور  ظفح 

ِفَلَّتلا َنِم  ِیقْزِر  ْنِّصَح 

23/20 .رادهگن ندش  فلت  زا  ار  ما  يزور 

ردام ردپ و  ّقح  نتشگ  هابت 

اَمِِهبُونُِذل ًهَّطِح  ُْهلَعْجاَف  ٍّقَح  ْنِم  اَمَُهل  ِیلَِبق  َعاَض  ْوَأ  ...يًذَأ  ْنِم  یِّنِم  اَمُهَّسَم  اَم  َّمُهَّللا َو 

رارق ناـشناهانگ  شزیر  ببـس  ار  نآ  سپ  هدـش ، عیاـض  نم  دزن  اـهنآ  زا  یّقح  اـی  هدیـسر  ناـنآ  هب  نم  زا  هک  يرازآ  ره  ادـنوادخ و 
8/24 .هد

دنزرف ّقح  ندش  هابت 

اَمَُهل ُُهْتبَهَو  ْدَقَف  ...ٍّقَح  ْنِم  ِیل  ُهاَعَّیَض  ْوَأ  ...ٍلْوَق  ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَیَّدَعَت  اَم  َّمُهَّللا َو 

9/24 .مدیشخب ناشیا  هب  ار  نآ  سپ  دنا ، هتخاس  عیاض  نم  زا  ار  یّقح  ای  دنا  هدومن  يّدعت  نتفگ ، نخس  رد  نم  رب  هچنآ  ادنوادخ و 

ادخ دزن  ناراکوکین ، شاداپ  ندشن  هابت 

َنِینِسْح _ ُْملا ُرْجَأ  ِْهیََدل  ُعیِضَی  َال  ْنَم  اَی 
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.دوش 3/31 یمن  هابت  وا  دزن  ناراکوکین ، شاداپ  هک  یسک  يا 

هدننک هابت  گرزب  ياهراک 

ٍهَیِدُْرم ٍلاَمْعَأ  ِِرئاَبَک  َو  ٍهَِقبُوم ، ٍبُونُذ  ِِرئاَغَص  ْنِم  َْکَیلِإ  ُْتبَرَه  ْدَق  ِینَعَقْوَأَف َو 

رب ارم  متخیرگ ، یم  تیوس  هب  هدـننکدوبان  ِگرزب  ياهرادرک  زا  راب و  تکاله  ِکچوک  ناهانگ  زا  هک  یلاـح  رد  وت ) نمـشد   ) سپ
13/32 .دز نیمز 

تابجاو نتخاس  هابت 

َکَلَه اَهَعَّیَض  ْنَم  ِیتَّلا  َکِضوُُرف  اَشاَح  ...

17/32 .دسر تکاله  هب  دادن ، ماجنا  ار  نآ  هک  ره  هک  وت ، تابجاو  رگم  ...

شندش هابت  یهلا و  تمحر  هب  هدنب  ندناشوپن 

ِینِْقبُوت َِکتَمْحَِرب  ِینْدَّمَغَت  اَّلِإ  َو 

.مهابت یناشوپن ، تتمحر  هب  ارم  رگا  و 

5/39

ناراکهبت رادرک  حالصا 

َنیِدِسْفُْملا ِلَمَع  َِحلْصَتْسُم  ...اَی 

5/40 .ناراکهبت لمع  حالصا  ناهاوخ  يا 

ناطیش ياه  يراکهبت  زا  هدنب  ِظفاحم  لماع 

اًسِراَح ِسِواَسَْولا  ِتاَرَطَخ  ِناَْطیَّشلا َو  ِتاَغََزن  ْنِم  ...اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا 

10/42 .هد رارق  دب ، ياه  هشیدنا  زا  ناطیش و  ياه  يراکهبت  زا  ام  نابهگن  ار  نآرق 

هدنزاس هابت  ناهانگ  اب  ییاوسر 

اَنِماَثآ ِتاَِقبوُِمب  ِهَماَیِْقلا  يِرِضاَح  ِیف  اَنْحَضْفَت  َال 
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14/42 .نکن اوسر  تمایق ، ِنارضاح  ربارب  رد  نام ، هدننک  كاله  ناهانگ  اب  ار  ام 

ندومن هابت  هب  هدنب ، فارتعا 

ِهَعاَضِْإلِاب اًفاَِرتْعا  ...ُدْمَْحلا  َکَلَف  َّمُهَّللا 

45/45 .میا هدننک  فارتعا  ندومن ، هابت  هب  هک  یلاح  رد  تسوت ، يارب  ساپس  سپ  ادنوادخ ،

ِعِییْضَّتلِاب ِهِسْفَن  یَلَع  َدِهَش  ...ِمَعِّنلا َو  ِغُوبُِسب  َفَرَتْعا  ِنَم  ُماَقَم  اَذَه 

هداد یهاوـگ  دوـخ  ررـض  هب  اـه ،) تمعن   ) نتخاـس هاـبت  هـب  هدرک و  فارتـعا  اـه  تـمعن  یناوارف  هـب  هـک  تـسا  یـسک  هاـگیاج  نـیا 
15/49 .تسا

یِسْفَن َّظَح  ُلِفْغُْملا  ُعِّجَضُْملا  ُرِّصَقُْملا  ُِمثْآلا  ُعِّیَضُْملا  ُطِّرَفُْملا  ُِملاَّظلا  اَنَأَف  ْبِّذَُعت  ْنِإ 

هرهب هدـنراذگاو  هدـننک ، لاـمها  رـّـصقم ، راـکهنگ ، هدــننک ، هاـبت  راـگنا ، لهــس  راکمتــس ، هـک  متــسه  نـم  نـیا  ینک ، رفیک  رگا 
14/51 .مشیوخ

ندش هابت  ادخ و  ریغ  هاگرد  هب  ندمآ  دورف 
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َِکب اَّلِإ  َنوُِّملُْملا  َعاَض  َو 

13/46 .دندش عیاض  دندمآ ، دورف  وت  زج  هاگرد  رب  هک  نانآ  و 

هدش هابت  تانسح 

ِتاَنَسَْحلا ُِطبُْحی  اَّمَع  ِعاَْلقِْإلا  َقْوَط  ِیْنقِّوَط 

106/47 .زادنا مندرگ  هب  هدرک ، لطاب  ار  اه  یکین  هچنآ  زا  نتشادرب  تسد  ِقوط 

تیصعم اب  هدنب ، تانسح  نتخاسن  هابت 

َِکتَیِصْعَم ْنِم  اَُهبوُشَی  اَِمب  ِیتاَنَسَح  ِْطبُْحت  َال 

131/47 .نکن لطاب  تا ، ینامرفان  هب  نتخیمآرد  اب  ارم  کین  ياهراک 

هدننک هابت  ياه  شیامزآ  و  هدنب ، ییاهنت 

َِکتَْنِتف ِتاَغََزن  ْنِم  ِیل  ُضِْرعَی  اَِمب  ِیتاَوَلَخ  ...ِْطبُْحت  َال 

131/47 .نکن لطاب  دوش ، یم  راکشآ  میارب  هک  تزیگناداسف  ياه  شیامزآ  اب  ار  میاه  ییاهنت 

یهابت ياه  هّرد  هب  دورو 

ٍفََلت َباَعِش  ُْتلَلَح 

2/49 .مدش دراو  يدوبان  ياه  هّرد  هب 

هدنب هرهب  ندش  هابت 

ِئِجَْتلُْملا ِهِسْفَن  ِّظَِحل  ِعِّیَضُْملا  ُعَْزفَم  َو  ِءیسُْملا ، ُّرَفَم  َْکَیلِإ 

3/49 .تسوت يوس  هب  هتشگ ، هدنهانپ  هدرک و  هابت  ار  شا  هرهب  هکنآ  هاگهانپ  راکدب و  هاگزیرگ 

نمشد دصق  داسف  یهابت و 

ِِهتَْیبُز ِیف  ِهِسْأَر  ِّمُِأل  ُهَتْسَکْرَأ  ...ِِهتَریِرَس  َلَغَد  َْتَیلاَعَت  َتْکراَبَت َو  یَِهلِإ  اَی  َْتیَأَر  اَّمَلَف 

راکـش يارب  هک   ) شلادوگ رد  رـس  زغم  اب  ار  وا  يدرک ، هظحالم  ار  وا  نطاب  یهابت  نم - يالاو  كرابم و  يادخ  يا   - هک نیمه  سپ 
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8/49 .يدومن نوگنرس  دوب ،) هدنک 

هدنب هدنزاس  هابت  ناهانگ 

ِیْنتََقبْوَأ ْدَق  ِیتَّلا  َِیبُونُذ  ْنِم  َْکَیلِإ  ُلَّصَنَتَأ  َو  ِیتاَرَثَع ، َُکلیِقَتْسَأ 

8/51 .مبلط یم  شزوپ  هتخاس ، مهابت  هک  مناهانگ  زا  وت  هاگرد  هب  يرذگرد و  میاه  شزغل  زا  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 

یجرخلو ریذبت 

هدژم ریشبت 

تاعبت

بسک ياه  لابو  تاعبت و 

ِبَسْکَْملا ِتاَِعبَت  َرْصِإ  َلِمَتْحَأ  َال  َو  ِبَلَّطلِاب ، َِکتَداَبِع  ْنَع  َلِغَتْشَأ  اَلَف  ٍباَِستْحا ، ِْریَغ  ْنِم  ِیْنقُزْرا  َو 

24/20 .مورن بسک  ِدب  ياهدمایپ  راب  ریز  موشن و  نتسج  يزور  ِمرگرس  وت  تدابع  ياج  هب  ات  هد ، يزور  باسح  یب  ارم  و 
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گرم زا  سپ  ماو ، تاعبت 

ِهاَفَْولا َدَْعب  ِِهتَِعبَت  ْنِم  ...ِّبَر  اَی  َِکب ، ُریِجَتْسَأ 

2/30 .گرم زا  سپ  ماو )  ) نآ دمایپ  زا  نم -  راگدرورپ  يا  میوج -  یم  وت  زا  هانپ  و 

شتاعبت ندنام  اج  هب  ناهانگ و  ندش  يرپس 

ْتَمِزَلَف اَُهتاَِعبَت  ْتَماَقَأ  َو  ْتَبَهَذَف ، اَُهتاََّذل  ْتََربْدَأ  ٍبُونُذ  ْنِم  ...

9/31 .دش رادیاپ  دنام و  ياج  هب  نآ  ياهدمایپ  و  تشذگ ، دش و  يرپس  شیاه  تّذل  هک  یناهانگ  زا 

هدنب ياه  يراتفرگ  تاعبت و 

َّنُُهتیِسَن ْدَق  ٌتاَِعبَت  َو  َّنُُهتْظِفَح ، ْدَق  ٌتاَِعبَت  َّیَلَع  َّمُهَّللا َو 

18/31 .ما هدرک  شومارف  هک  تسا  ییاه  يراتفرگ  مراد و  دای  هب  هک  تسا  ییاه  يراتفرگ  مدرم ) قوقح  زا   ) ارم ادنوادخ و 

هدنب تاعبت  ِندوب  ادخ  مشچ  شیپ  رد 

یَْسنَی َال  يِذَّلا  َکِْملِع  َو  ُماَنَت ، َال  ِیتَّلا  َِکْنیَِعب  َّنُهُّلُک 

.دراد 18/31 رارق  دنک ، یمن  شومارف  هک  وت  ملع  رد  دباوخ و  یمن  هک  وت  مشچ  شیپ  اه ) يراتفرگ   ) اهنآ همه  و 

هانگ راثآ  تاعبت و 

ِفْعَـض َو  ِِهتاَئِّیَـس ، َْنَیب  ِِهتاَنَـسَح  ِهَّلِِقل  َْلب  اًراَِرتْغا ، ُهُعَمَط  ...َنوُکَی  ْنَأ  َال  ...َکِیف  ِهِعَمَط  ْنِم  ُرَثْکَأ  َْکنِم  ُُهفْوَخ  ْنَِمب  یَِهلِإ  اَی  َکـِلَذ  ْلَـعْفَت 
ِِهتاَِعبَت ِعیِمَج  ِیف  ِهِجَجُح 

ندروخ بیرف  يور  زا  شعمط  هکنیا  هن  .تسوت  زا  شعمط  زا  شیب  وت ، زا  شسرت  هک  ینک  یم  راتفر  نینچ  یسک  اب  نم ، يادخ  يا 
فیعـض شناهانگ ) و   ) شتاعبت همه  هرابرد  شیاـه  لـیلد  كدـنا و  شیاـه  يدـب  ناـیم  شیاـه  یکین  هک  تسنآ  يارب  هکلب  .دـشاب 

12/39 .تسا

تاعبت زا  لاوما ، ندومن  صلاخ 

ِتاَِعبَّتلا َنِم  اََنلاَْومَأ  َصِّلَُخن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 

10/44 .مینادرگ صلاخ  ملاظم  زا  ار  نامیاه  ییاراد  هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام  و 
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ناگدنب ياهراک )  ) تاعبت نتساک  ناضمر و 

ِهِماَّیَأ ِخاَلِْسنا  َعَم  اَِنتاَِعبَت  اَّنَع  ْخَلْسا 

15/44 .نکب ام  زا  ار  نامیاه ) یتخس   ) نامتاعبت شیاهزور  نتشذگ  اب 

يوریپ تیعبت 

شپت

هدنب بلق  شپت  هرهلد و  هب  انیب  ادخ ،

َِکتَیْشَخ ْنِم  ِیْبلَق  َبیِجَو  ...یَِهلِإ  اَی  يََرت  ْدَق 
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19/16 .ینیب یم  دوخ  میب  زا  ار  ملد  ینارگن  نم ، يادخ  يا 

دنوادخ سرت  زا  هدنب ، بلق  شپت 

َِکتَیْشَخ ْنِم  ِیْبلَق  َبیِجَو  ...ْمَحْراَف  َّمُهَّللا 

23/31 .امرف محر  تسرت ، زا  ملد  ندیپت  هب  سپ  ادنوادخ ،

هّپت

اه هّپت  ندش  ناور  ناراب و 

َباَرِّظلا ُْهنِم  ُلیُِست  اًیْقَس  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

5/19 .امن باریس  ینادرگ ، يراج  ار  اه  هپت  نآ  زا  هک  یناراب  اب  ار  ام  ادنوادخ 

تراجت

يداسک نودب  یتراجت 

ِِهتَّدَوَم ِیف  َرُوبَت  َْنل  ًهَراَِجت  َنوُجْرَی  ِِهتَّبَحَم ، یَلَع  َنیِوَْطنُم  اُوناَک  ْنَم  ...ٍدَّمَُحم  ُباَحْصَأ  َّمُهَّللا َو 

...دنتشاد داسک  نودب  یتراجت  هب  دیما  شا  یتسود  رد  هدنارورپ ، لد  رد  ار  وا  ّتبحم  هک  اهنآ  دّمحم ، نارای  صوصخب  ادنوادخ و 

5و3/4

دنوادخ اب  تراجت 

َْکیَلَع ِهَراَجِّتلا  ِیف  َنیِِحباَّرلا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هدرک  دوس  وت  اب  تراجت  رد  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

ََکل ْمِِهتَرَجاَتُم  ِیف  ْمُهَْحبِر  ُدیُِرت 

12/45 .دنرب دوس  وت ، اب  ناشندرک  تراجت  رد  یهاوخ  یم 

هدنب تراجت  ندنادرگ  دنمدوس 

ًهَِحباَر ِیتَراَِجت  ْلَعْجا  َو 
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.هد رارق  دنمدوس  ارم  يورخا )  ) تراجت و 

126/47

زواجت

یهلا ماکحا  عضاوم  زا  يّدعت 

اَُهتْکَهَْتنا ٍتاَمُرُح  َیلِإ  َكِدوُدُح  ِتاَماَقَم  ْنَع  ُْتیَّدَعَت  َو 

18/32 .ما هدیرد  ار  اه  مارح  هدرپ  هدرک ، زواجت  وت  دودح  نتشاد  اپ  هب  زا  و 

دنوادخ نامرف  زا  زواجت 

ُهاَْنیَّدَعَتَف ِْهیَلَع  اَنَتْفَقَو  ْدَق  ٍْرمَأ  َو  ُهاَْنیَتَأ ، ْدَق  ََکل  ٍیْهَن  ْمَک 

.میدومن 2/34 يّدعت  نآ  زا  ام  سپ  يدرک ، هاگآ  نآ  رب  ار  ام  هک  يرما  میداد و  ماجنا  ار  نآ  هک  یندومن  یهن  رایسب  هچ 
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یهلا دودح  زا  زواجت  زا  هدنب ، هدنرادزاب  لماع 

اًِدئاَذ َكِدوُدُح  يِّدَعَت  َکِطْخُس َو  ْنَع  اَْینُّدلا  ِیف  اََنل  ...َنوُکَی  یَّتَح  ...ِقاَْلمِْإلا  ِمَدَع  ْنِم  اَنَتَّلَخ  ِنآْرُْقلِاب  ُْربْجا 

تدودـح زا  زواـجت  وـت و  مشخ  زا  اـم  هدـنرادزاب  اـیند  رد  اـت  .نک  ناربـج  يدـنمزاین  نتـشادن  هب  ار  اـم  یتسدـگنت  نآرق ، هلیـسو  هب 
12/42 .دشاب

دح زا  ناگدننکزواجت  ادخ و  تمحر  هطبار 

َنیِدَتْعُْملا یَلَع  ُءاَْقبِْإلا  َُکتَّنُس 

.تسا ناگدننکزواجت  اب  ینابرهم  وت  شور 

16/46

ادخ يدونشوخ  زا  زواجتم  يدورد 

َکَناَوْضِر ُزِواَُجت  ًهاَلَص  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

.درذگرد وت  يدونشوخ  زا  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 

53/47

یهلا ماکحا  دودح و  زا  زواجت 

َکِماَکْحَأ ِهَزَواَُجم  َو  َكِدوُدُح ، ِیف  يِرْوَط  يِّدَعَت  َو  َِکْبنَج ، ِیف  یِطیِْرفَِتب  ِینْذِخاَءُوت  َال 

.نکن رفیک  تماکحا  زا  زواجت  تدودح و  رد  مندرک  يّدعت  تّقح و  رد  مندومن  یهاتوک  هب  ارم 

89/47

َكِدوُدُِحل اًیِّدَعَت  ...اَّلِإ  ُْتَیبَأ 

.ما هتشادن  يراک  وت  دودح  زا  يّدعت  زج  نم 

14/49

نآ زا  زواجت  مدع  و  ادخ ، یعطق  ریبدت 
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َْتئِش یَّنَأ  َْتئِش َو  َْفیَک  َكِرِیبْدَت  ْنِم  ُمُوتْح  _ َْملا ُزَواَُجی  َال 

9/48 .تشذگرد ناوت  یمن  یهاوخب  هک  نامز  ره  هنوگ و  ره  هب  وت ، یعطق  ریبدت  زا 

ینادان لهاجت 

عامتجا عّمجت 

فیرحت

یهلا تابجاو  فیرحت 

َکِعاَرْشَأ ِتاَهِج  ْنَع  ًهَفَّرَُحم  َکَِضئاَرَف  ...َنْوَرَی 

9/48 .تسا هدش  فیرحت  يا ، هداهن  نوناق  هک  یتاهج  زا  تتابجاو  دننیب  یم 

نتخیگنارب کیرحت 

ناغمرا هفحت 

ینادرگرس ّریحت 

هشیدنا لّیخت 

یگشیمه موادت 
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ریبدت

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ریبدت 

َِکئاَِیلْوَأ ِیف  َرَّبَد  اَم  َُهل  َّمَتَتْسا 

18/2 .دیدرگ لماک  شیارب  دیشیدنا ، یم  تناتسود  هرابرد  وا  هچنآ 

ادخ ریبدت  هطیح  رد  ناگدنب ، فّرصت 

َكِرِیبْدَت ِیف  ُبَّلَقَتَن  َو  َكِْرمَأ ، ْنَع  ُفَّرَصَتَن 

10/6 .مینک یم  فّرصت  اهراک  رد  هک  تسوت  ریبدت  هب  مینز و  یم  يراک  هب  تسد  هک  تسوت  نامرف  يور  زا 

ناطیش ریبدت  ندز  مهرب 

َرَّبَد اَم  ْخَْسفا  ...َّمُهَّللا 

.نک لطاب  دیشیدنا ، ناطیش )  ) هچنآ ادنوادخ 

12/17

ادخ نمشد  راک )  ) رد ریبدت  یناطیش و  تائاقلا 

َكِّوُدَع یَلَع  اًرِیبْدَت  ...یِعوُر  ِیف  ُناَْطیَّشلا  یِْقُلی  اَم  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

13/20 .هد رارق  ار  تنمشد  هیلع  ریبدت  دنکفا ، یم  نم  لد  رد  ناطیش  هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

ناشیا راک  ندومن  ریبدت  مالسا و  نارادزرم 

ْمُهَْرمَأ ْرِّبَد  ...َّمُهَّللا 

2/27 .امرف ریبدت  ار  ناشرما  ادنوادخ 

ریبدت کلف  هام و 

ِرِیبْدَّتلا ِکَلَف  ِیف  ُفِّرَصَتُْملا  ِریِدْقَّتلا ، ِلِزاَنَم  ِیف  ُدِّدَرَتُْملا  ...اَهُّیَأ 

1/43 .ینک یم  فّرصت  ریبدت  کلف  رد  ینک و  یم  دش  دمآ و  هدش ، هدادرارق  ياه  لزنم  رد  هک  يا 
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هام شنیرفآ )  ) رما رد  ادخ ، ریبدت 

! َكِْرمَأ ِیف  َرَّبَد  اَم  َبَجْعَأ  اَم  ُهَناَْحبُس 

3/43! دومن ریبدت  وت  رما  رد  هچنآ  تسا ، زیگنا  تفگش  هچ  .وا  تسا  هّزنم  كاپ و 

دوخ ياوِسام  يارب  ادخ  ریبدت 

اًرِیبْدَت َکَنوُد  اَم  َتْرَّبَد  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

.يدومن هرادا  ار  دوخ  ياوِسام  هکنآ  ییوت 

13/47

دنوادخ یعطق  ریبدت 

َكِرِیبْدَت ْنِم  ُمُوتْح  _ َْملا ُزَواَُجی  َال 

.تشذگرد ناوت  یمن  وت ، یعطق  ریبدت  زا 

9/48

ادخ زا  روما  نتشگن  ناهنپ  و  یهلا ، ریبدت 

؟ ُهُرِّبَُدت َْتنَأ  اَم  َْکنَع  ُبیِغَی  َْفیَک 

؟1/52 ییامن یم  ریبدت  ار  نآ  دوخ  هک  هچنآ  دوش ، ناهنپ  وت  زا  هنوگچ 
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وزارت

هدنب رادرک  یهلا و  لدع  يوزارت 

ِیلَمَع ِفاَْصنِْإلا  ِناَزیِم  یَلَع  ْلِمَْحت  َال 

2/41 .راذگن فاصنا  يوزارت  رد  ار  ملمع 

لدع يوزارت  نآرق ،

ُُهناَِسل ِّقَْحلا  ِنَع  ُفیِحَی  َال  ٍطِْسق  َناَزیِم  ...ُهَْتلَعَج 

3/42 .يداد رارق  دور ، یمن  ههاریب  هب  یتسار  زا  شا  هنابز  هک  یلدع  يوزارت  ار  نآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  يوزارت  نتخاس  نیگنس 

ُهَناَزیِم ْلِّقَث  ...ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

19/42 .نادرگ نیگنس  ار  شنازیم  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

تیبرت

یهلا ساپس  دنزرف و  تیبرت 

ِیتَِیبَْرت اَمَُهل  ْرُکْشا  َّمُهَّللا 

7/24 .نک ینادردق  نم ، نداد  شرورپ  ساپ  هب  نانآ  زا  ادنوادخ 

دنزرف تیبرت  يارب  نیدلاو ، راک  لوط  يرایسب و 

َْنیَأ ...ٍلْدَِعب  اَمُهَّصاَقُأ  ْنَأ  ْنِم  ...َّیَلَع  اقَح  ُبَجْوَأ  اَمُهَف 

!؟ ِیتَِیبْرَِتب اَمِِهْلغُش  ُلوُط  یَِهلِإ  اَی  اًذِإ 

راک يزارد  تساجک  ماگنه  نیا  رد  نم ، يادخ  يا  .مریگ  صاقت  نانآ  زا  لدـع  اب  هک  تسا  نآ  زا  رت  بجاو  نم  رب  ناشیا  ّقح  سپ 
10/24 !؟ نم نداد  شرورپ  رد  اهنآ ،

نیدلاو يارب  لاسدرخ ، نادنزرف  نداد  شرورپ 
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ْمُهَریِغَص ِیل  ِّبَر  ...یَِهلِإ 

.هد شرورپ  نم  يارب  ار  ناشلاسدرخ  ادنوادخ 

2/25

نادنزرف تیبرت  رد  نیدلاو ، ندرک  يرای 

ْمِهِِّرب َو  ْمِِهبیِدَْأت ، ْمِِهتَِیبَْرت َو  یَلَع  یِّنِعَأ 

5/25 .امن يرای  ناشیا  هب  یکین  نتخومآ و  بدا  تیبرت و  رب  ارم 

یکچوک رد  هدنب ، نداد  شرورپ 

اًریِغَص ِینَْتیَّبَر  ...َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.يداد شرورپ  یکچوک  رد  ارم  وت  ادنوادخ ،

1/50

دّدرت

هام دّدرت 

ِریِدْقَّتلا ِلِزاَنَم  ِیف  ُدِّدَرَتُْملا  ...اَهُّیَأ 
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1/43 .ینک یم  دش  دمآ و  هدش ، هدادرارق  ياه  لزنم  رد  هک  يا 

ّکش دیدرت 

سرت

دنوادخ كانسرت  رفیک  راشرس و  شاداپ 

ِِهباَقِع ِروُذْحَم  ْوَأ  ِِهباََوث ، ِرُوفْوَم  ْنِم  ِْهَیلِإ  َُهبَدَن  اَم  َیلِإ  ُهَضَبَق  ِهِرُمُع  َباَسِح  َبَعْوَتْسا 

كانـسرت رفیک  ای  ناوارف  شاداپ  زا  دوب ، هدناوخارف  هچنآ  يوس  هب  هتفرگ ، ار  وا  دَناتـسب ، ار  شا  یگدنز  باسح  هدیرفآ )  ) هک ینامز 
.دزاس هناور  دوخ 

6/1

ادخ زا  ندوب  ناسرت  ناهاوخ و 

َْکنِم ِهَبْهَّرلا  َْکَیلِإ َو  ِهَبْغَّرلا  َیلِإ  ْمُهَّدُرَِتل  ...ََکل  ِءاَجَّرلا  ِنْسُح  ِداَِقتْعا  یَلَع  اَِهب  ْمُُهثَْعبَت  ...ًهاَلَص  ...َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

هک تهج  نیدب  .يزیگنارب  دوخ  هب  وکین  يدـیما  هب  داقتعا  رب  ار  ناشیا  نآ  ببـس  هب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نیعبات  رب  ادـنوادخ و 
.ینادرگزاب شیوخ  زا  سرت  دوخ و  يوس  تساوخرد  هب  ار  نانآ 

16-13/4

كانسرت ياه  شیامزآ  زا  نیعبات ، ندناهر 

اَِهتاَروُذْحَم ْنِم  ُهَْنتِْفلا  ِِهب  ُعَقَت  اَّمِم  ْمُهَِیفاَُعت  َو 

18/4 .یشخب تیفاع  تسا ، كانسرت  روما  زا  ییاه  شیامزآ  هدنروآدوجو  هب  هک  هچنآ  زا  ار  ناشیا  و 

وا زا  ناگدننیزگ  يرود  زا  هدنب ، سرت 

َِکتَلِِصب َنیِعِطاَْقلا  َهَشْحَو  اَنِفْکا 

7/5 .رادهگن ناگدننک ، يرود  ِتشحو  زا  ار  ام  دوخ ، هب  نتسویپ  اب 

( نارگید ندیزگ  يرود  زا   ) هدنب ندیسارهن  و  یهلا ، لضف 

َِکلْضَف َعَم  ٍدَحَأ  ْنِم  َشِحْوَتْسَن  َال 
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7/5 .میسارهن یسک  زا  تناسحا  اب 

هدناسرت نآ  زا  ادخ  هک  ییهن 

َِکیْهَن ْنِم  َتْرَّذَح  اَّمَع  ْمُهَفَقْوَأ  ...ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 

20/6 .هد رارق  يا  هداد  میب  نآ  زا  هک  ییاه  مارح  زا  ناشیا  نیرتراددوخ  زا  ار  ام  و 

ادخ سرت  زا  هدنب ، ياهاپ  شزرل 

ِْهیَلْجِر ُُهتَیْشَخ  ْتَشَعْرَأ  ْدَق 

9/12 .هتخادنا هزرل  هب  ار  شیاهاپ  سرت 

ناسرت ِنامیشپ  هبوت 

َطَرَف اَم  یَلَع  ٍمِداَن  ََهبَْوت  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ 

342 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 669 

http://www.ghaemiyeh.com


ِْهیَلَع َعَمَتْجا  اَّمِم  ٍقِفْشُم  ُْهنِم ،

وا رب  هچنآ  زا  .تسا و  نامیشپ  هدز ، رس  وا  زا  هچنآ  زا  هک  یسک  تشگزاب  مدرگ ، یمزاب  وت  يوس  هب  ما ) هداتـسیا  هک   ) ناکم نیا  رد 
12/12 .تسا ناسرت  هدمآ ، درگ 

دنناسرت نآ  زا  نارادرکدب  هچنآ  زا  هدنب ، نداد  هانپ 

ِهَءاَسِْإلا ُلْهَأ  ُُهفاَخَی  اَّمِم  ِینْرِجَأ 

.هد مهانپ  دنراد  تشحو  ناراکدب  هچنآ  زا 

15/12

ادخ زا  رگم  دوخ ، رب  هدنب  ندیسارهن 

َكاَّیِإ اَّلِإ  یِسْفَن  یَلَع  ُفاَخَأ  َال  َو 

16/12 .مسرت یمن  وت  زا  زج  دوخ  رب  نم  و 

یهلا رفیک  زا  ندیسرتن  هجیتن 

ِْهیَلَع َكِریِکَِنب  اًراَِرتْغا  ...َتْرَظَح َو  اَّمِم  ٍناَُلف  ِْنب  ِناَُلف  ْنِم  ِیَنلاَن  اَم  یَِهلِإ ، اَی  َتِْملَع ، ْدَق 

زا وا  یکاب  یب  زا  نیا  يا و  هدومن  یهن  وت  هک  هدیـسر  نم  هب  ییاهزیچ  سک  نالف  دـنزرف  سک  نالف  زا  یناد  یم  وت  نم ، يادـخ  يا 
.دشاب یم  وت  رفیک 

5/14

دنوادخ سرت  زا  ناراکاطخ ، نتسیرگ 

َنُوئِطاَْخلا ُبِحَْتنَی  ِِهتَفیِِخل  ْنَم  اَی  َو 

.دنیرگ 3/16 یم  تخس  وا  سرت  زا  ناراکاطخ  هک  یسک  يا  و 

دنوادخ سرت  زا  هدنب ، کشا  ندش  ناور 

َِکتَفیِخ ْنِم  یِْعمَد  َْضیَف  یَِهلِإ ، اَی  يََرت  ْدَق 

.ینیب 19/16 یم  دوخ  سرت  زا  ار  مکشا  شزیر  نم ، يادخ  يا 
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يروما سرت  زا  ادخ ، زا  یهاوخ  هانپ 

ِِهفْوَخ ْنِم  َِکب  اَنْرَجَتْسا  اَّمِم  اَنْرِجَأ  َو  ُْهنِم ، اَنْذَعَتْسا  اَّمِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  َعیِمَج  اَنَناَوْخِإ َو  اَنَِیلاَهَأ َو  اَنْذِعَأ َو 

وت زا  نآ  سرت  زا  هچنآ  زا  .هد و  هانپ  میدرب ، هانپ  نآ  زا  هچنآ  زا  ار ، نامیا  اب  ناـنز  نادرم و  همه  ناـمناردارب و  نادـنواشیوخ و  اـم و 
15/17 .هد نامناما  میدیبلط ، ینمیا 

وا زا  ینمیا  ینیریش  راکمتس و  زا  سرت  یخلت 

ِهَنَمَْألا َهَواَلَح  َنیِِملاَّظلا  ِفْوَخ  ِهَراَرَم  ْنِم  ...ِیْنلِْدبَأ  َو 

7/20 .امرف لّدبم  ّتینما  ینیریش  هب  ار  نارگمتس  زا  میب  یخلت  نم  هرابرد  و 

هدنناسرت لماع  زا  نتفای ، یتمالس 

ِینَدَّعََوت ْنَّمِم  ًهَماَلَس  ...ِیل  ْبَه 

.شخب یتمالس  دومن ، مدیدهت  هکنآ  زا  ارم 

8/20
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ادخ ریغ  دزن  رد  يراز  و  ندیسرت ،

ُْتبِهَر اَذِإ  َکَنوُد  ْنَم  َیلِإ  ِعُّرَضَّتلِاب  ...یِِّنتْفَت  َال  َو 

12/20 .نکن شیامزآ  مسرت ، ماگنه  نارگید  هاگرد  هب  يراز  هب  ارم  و 

سرت زا  هدنب ، نداد  هانپ 

ُبَهْرَأ اَّمِم  َِکتَّزِِعب  ِینْرِجَأ  َو 

25/20 .هد ما  ینمیا  مسرت ، یم  هچنآ  زا  دوخ ، تّزع  هب  و 

ادخ رادید  زا  سرت 

ِیتَعْوَِرل َنِّکَسُم  اَلَف  .َِکئاَِقل  ِفْوَخ  یَلَع  ُْتفَرْشَأ 

1/21 .مرادن مسرت  يارب  يا  هدنهد  شمارآ  ما و  هتشگ  کیدزن  ترادید  سرت  هب 

كانسرت زیچ  زا  ناگدنب )  ) رادهگن ادخ ،

ِفوُخ _ َْملا ِْرمَْألا  َِیقاَو  ...اَی  َّمُهَّللا 

.كانسرت زیچ  ره  زا  هدنرادهگن  يا  ادنوادخ 

1/21

ادخ زا  سرت  ماگنه  يا ، هدننک  نمیا  دوجو  مدع 

؟ ِینَتْفَخَأ َْتنَأ  َْکنِم َو  ِیُننِمْءُوی  ْنَم  َو 

؟2/21 يا هدناسرت  ارم  وت  هک  یلاح  رد  دشخب ، ناما  وت  زا  ارم  یسک  هچ  و 

ندوب ادخ  هاوخراهنیز  ناسرت و  هدنب 

ُریِجَتْسُْملا ُِفئاَْخلا  ُریِقَْفلا  ُنیِهَْملا  ُریِقَْحلا  ُریِرَّضلا  ُفیِعَّضلا  ُنیِکَتْسُْملا  ُنیِکْسِْملا  َكُْدبَع  یِّنِإَف 

7/21 .ماوت هدنریگ  هانپ  ناسرت و  ریقف ، تسپ ، زیچان ، راوخ ، لاحدب و  فیعض ، راز ، اونیب ، هدنب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 

ادخ زا  سرت  اب  هدنب ، ِلد  یگبترمدنلب 
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َْکنِم ِلَجَْولِاب  َِکفْوَِخب َو  ُهْشَْعنا  ...َِکتَّبَحَمِل َو  ِیْبلَق  ْغِّرَف 

10/21 .نک هبترمدنلب  دوخ  زا  سرت  فوخ و  هب  نادرگ و  یلاخ  تا  یتسود  يارب  ار  ملد 

یهاون زا  ینمیا  و  سرت ،

اًفْوَخ اًقَرَف َو  ِتاَئِّیَّسلا  َنِم  َنَمآ  ...یَّتَح  ِیتَرِخِآل  ََکل  ِلَمَْعلا  ِیف  َهَبْغَّرلا  ِیْنقُزْرا  َو 

8/22 .منامب نمیا  میب  سرت و  يور  زا  یهاون  زا  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار ، وت  يارب  لمع  رد  تبغر  ْمترخآ  يارب  و 

( رفیک  ) ِهودنا زا  سرت 

ِدیِعَْولا ِّمَغ  َفْوَخ  ِیْنقُزْرا  َو 

.امرف 9/22 ما  يزور  ار  باذع ) (ي  اه هدعو  ِهودنا  ِسرت  و 

ینمیا سرت و  ماگنه  لد ، شمارآ  نتفای 

امِیف َکـَل  ُبِجَی  اَِـمب  یِّنِم  ِسْفَّنلا  َهَنِینْأَـمُط  اَـضِّرلا َو  َحْوَر  یِـسْفَن  ْنِم  َفَّرَعَتَأ  یَّتَح  ...َکـَل  ِرْکُّشلا  ِیف  يِریِـصْقَت  َدـْنِع  َّقَْحلا  ِیْنقُزْرا  َو 
...ِْنمَْألا ِفْوَْخلا َو  ِلاَح  ِیف  ُثُدْحَی 

344 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 673 

http://www.ghaemiyeh.com


هب تبـسن  ار  دوخ  شمارآ  يدونـشوخ و  میـسن  ات  اـمرف ، ما  يزور  ار  قح  هب ) فارتعا  ، ) مدومن یهاـتوک  ترکـش  رد  هک  یماـگنه  و 
11/22 .مبایرد تسا ، بجاو  وت  يارب  نآ  رکش  و  دهد ، یم  خر  ینمیا  سرت و  لاح  رد  هچنآ 

دنوادخ زا  سرت  اب  هدنب ، رب  ندراذگ  ّتنم 

...َْکنِم ِفْوَْخلا  َو  ََکل ، ِهَیْشَْخلا  ...ِینََدب َو  ِینیِد َو  ِیف  ِهَماَلَّسلا  ِْنمَْألا َو  ِهَّحِّصلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

.راذگ ّتنم  نم  رب  تدوخ  زا  ساره  میب و  ممسج و  منید و  رد  یتمالس  ینمیا و  یتسردنت و  اب  و 

3/23

رگمتس هاشداپ  زا  سرت  دننامه  نیدلاو ، زا  سرت 

ِفوُسَْعلا ِناَْطلُّسلا  َهَْبیَه  اَمُُهباَهَأ  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

.مشاب 5/24 كانمیب  هماکدوخ ، هاشداپ  زا  سرت  نوچمه  مردام ) ردپ و   ) ود ره  زا  هک  نادرگ  نانچ  ارم  ادنوادخ 

رفیک زا  ناگدنب ، ندناسرت 

َُهباَقِع اَنَْتبَّهَر  ...َکَّنِإَف 

.يا هداد  ناممیب  دوخ  ینامرفان  رفیک  زا  وت  انامه 

6/25

وا رفیک  زا  ناسرت  یهلا و  شاداپ  ناهاوخ 

َُهباَقِع اَنَْتبَّهَر  اَنَتْرَمَأ َو  اَم  ِباََوث  ِیف  اَنَْتبَّغَر  ...َکَّنِإَف 

.يا هداد  ناممیب  دوخ  ینامرفان  رفیک  زا  نامتبغر و  يدرک ، رما  ار  ام  هچنآ  شاداپ  رد  وت  انامه 

6/25

اطخ زا  ندش  هتشاد  هگن  ادخ و  زا  سرت 

َكاَْوقَِتب ِءاَطَْخلا  َِللَّزلا َو  ِبُونُّذلا َو  َنِم  َنیِموُصْعَْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هدش  هتشاد  هگن  اطخ  یتسردان و  ناهانگ و  زا  وت  زا  سرت  اب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 
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نانمشد ياه  لد  نتخاس  ناسرت 

َبْعُّرلا ُمُهَتَِدْئفَأ  ْأَْلما  َو 

5/27 .زاس رپ  سرت  زا  ار  ناشیاه  لد  و 

مالسا ناروالد  اب  راکیپ  زا  نمشد ، ندناسرت 

ِلاَْطبَْألا ِهَعَراَقُم  ْنَع  ْمُْهنِّبَج 

.ناسرتب 11/27 ناروالد  اب  راکیپ  زا  ار  ناکرشم )  ) ناشیا

سرت زا  رادزرم ، ندنام  ملاس 

ِْنبُْجلا َنِم  ِهِفْعَأ  َو 

14/27 .راد شملاس  سرت ، زا  و 

ناگدننک تدابع  سرت  ياهتنا  ادخ ،
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َنیِِدباَْعلا ِفْوَخ  یَهَْتنُم  َوُه  ْنَم  اَی  َو 

4/31 .تسا ناگدننک  تدابع  سرت  ياهتنا  هک  یسک  يا  و 

ناراکزیهرپ ِمیب  نایاپ  ادخ ،

َنیِقَّتُْملا ِهَیْشَخ  ُهَیاَغ  َوُه  ْنَم  اَی  َو 

.تسا ناراکزیهرپ  ساره  تیاهن  هک  یسک  يا  و 

5/31

ندومن دصق  ار  ادخ  سرت ، اب 

اًصاَلْخِإ ِِهفْوَِخب  َكَدَصَق 

.دومن وت  گنهآ  سرت ، اب  ْصالخا  رَس  زا 

8/31

ندیسارهن ادخ  زج  یسک  زا 

َكاَوِس ُْهنِم  ٍروُذْحَم  ِّلُک  ْنِم  ُهُعْوَر  َخَْرفَأ  َو 

8/31 .دش فرطرب  دنسرتب ، وا  زا  وت -  زج  هک -  ره  زا  شسرت  و 

یهلا رهق  زا  نارگدادیب ، سرت 

َِکتاَوَطَس ِمِیلَأ  ْنِم  َنوُدَتْعُْملا  ُفاَخَی  اَمِم  ُنَمَْأت  َو  َِکتاَِعبَت ، ْنِم  اَِهلاَیِح  یَلَع  ٍهَحِراَج  ُّلُک  اَِهب  ُمَلْسَت  ًَهبَْوت  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا َو 

ياهرهق زا  دَنام و  ملاس  تیاهرفیک  زا  دوخ  مهـس  هب  يوضع  ره  نآ  اب  هک  يا  هبوت  .منک  یم  هبوت  تهاگرد  هب  نم  انامه  ادنوادخ و 
22/31 .دشاب ناما  رد  دنسرت ، یم  نارگدادیب  هک  تکاندرد 

دنوادخ سرت  زا  هدنب ، بلق  شپت 

َِکتَیْشَخ ْنِم  ِیْبلَق  َبیِجَو  ...ْمَحْراَف  َّمُهَّللا 

23/31 .امرف محر  تسرت ، زا  ملد  ندیپت  هب  سپ  ادنوادخ ،
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شیاهاطخ زا  هدنب ، ندیسرت 

َكُْوفَع یِّنِمْءُوْیلَف  َياَیاَطَخ  ِیْنتَلَجْوَأ  ْدَق  َو 

25/31 .دنادرگ نمیا  ارم  تشیاشخب  دیاب  سپ  هدناسرت ، ارم  میاهاطخ  و 

وا زا  سرت  ادخ و  هب  لیم  نیب  اتسیا  هدنب ،

َْکنِم ِهَبْهَّرلا  َْکَیلِإ َو  ِهَبْغَّرلا  َْنَیب  اًِفقاَو  ...ٍهَعِشاَخ  ٍسْفَِنب  َكاَّقَلَتَف  ...َْکنِم  ِهِسْفَِنل  اَیْحَتْسا  ِنَم  ُماَقَم  اَذَه 

نایم هک  یلاح  رد  تسوت ، يور  شیپ  ْنتورف  يدوجو  اـب  سپ  .تشگ  هدنمرـش  وت  زا  شیوخ ، هراـبرد  هک  تسا  یـسک  هاـگیاج  نیا 
19/32 .تسا هداتسیا  وت  زا  سرت  وت و  هب  لیم  ِیهار ) ود  )

وا ندومن  نمیا  هدنب و  سرت 

ُتْرِذَح اَم  یِّنِمآ  َو 

.هد ینمیا  ارم  ما ، هدیسرت  هچنآ  زا  و 

20/32

وا زا  ندیسرت  هتسیاش  ادخ ،

ُهاَقَّتا ُهَیِشَخ َو  ْنَم  ُّقَحَأ  ...َْتنَأ  َو 

20/32 .دیسرت وا  زا  دیاب  هک  یشاب  یم  یسک  نیرت  هتسیاش  وت  و 
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یهلا متس  زا  ندیسرتن  تیصعم و  ماجنا 

َكاَصَع ْنَم  یَلَع  َكُرْوَج  یَشُْخی  َال 

16/37 .ینک متس  درک ، تیصعم  ار  وت  هک  یسک  رب  هک  تسین  نآ  زا  یمیب 

شا هدننکدونشوخ  هب  نداد  شاداپ  هرابرد  ادخ ، تلفغ  زا  ندیسرتن 

َكاَضْرَأ ْنَم  َباََوث  َُکلاَفْغِإ  ُفاَُخی  َال  َو 

16/37 .يراذگورف ْدنادرگ ، دونشوخ  ار  وت  هکنآ  شاداپ  هک  تسین  یسرت  و 

یهلا لدع  زا  سرت 

ُلْدَْعلا اَّلِإ  َْکنِم  َفاَُخی  ْنَأ  َْتمُرَک  َو 

.دنسرت تتلادع  زا  زج  هک  ینآ  زا  رت  میرک  و 

16/37

وا زا  سرت  هب  تبسن  ادخ ، هب  عمط  یمک  ّتلع 

...ِِهتاَئِّیَس َْنَیب  ِِهتاَنَسَح  ِهَّلِِقل  َْلب  اًراَِرتْغا ، ُهُعَمَط  ...َنوُکَی  ْنَأ  َال  ...َکِیف  ِهِعَمَط  ْنِم  ُرَثْکَأ  َْکنِم  ُُهفْوَخ  ْنَِمب  یَِهلِإ  اَی  َِکلَذ  ْلَعْفَت 

ندروخ بیرف  يور  زا  شعمط  هکنیا  هن  تسوت ، زا  شعمط  زا  شیب  وت ، زا  شسرت  هک  ینک  یم  راتفر  نینچ  یسک  اب  نم ، يادخ  يا 
.تسا كدنا  شیاه  يدب  نایم  شیاه  یکین  هک  تسنآ  يارب  هکلب  .دشاب 

12/39

میظع یسرت  ِزور  تمایق ،

اَنِروُُشن ِیف  ِرَبْکَْألا  ِعَزَْفلا  َمْوَی  ِناَمَْألا  َلَلُح  ِِهب  اَنُسْکا  َو 

11/42 .ناشوپب ناما  ياه  هماج  هب  میروآ ، یمربرس  اهربق  زا  هک  یماگنه  زور ، نیرت  كانمهس  رد  ار  ام  نآرق ،)  ) نآ اب  و 

قارف زا  سرت  ياهریت  گرم و  نامک 

ِقاَرِْفلا ِهَشْحَو  ِمُهْسَِأب  اَیاَنَْملا  ِسْوَق  ْنَع  اَهاَمَر  َو  ِبُویُْغلا ، ِبُجُح  ْنِم  اَهِْضبَِقل  ِتْوَْملا  ُکَلَم  یَّلََجت  َو 
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گرم نامک  زا  ییادج  تشحو  ياهریت  اب  ار  نآ  ددرگ و  راکشآ  اه  یناهنپ  ياه  هدرپ  زا  اه ) ناج   ) نآ نتفرگ  يارب  گرم  هتشرف  و 
.دریگ هناشن  اه 

13/42

تمایق زور  هودنا  سرت و  زا  تاجن 

ِهَّماَّطلا ِمْوَی  ِلاَوْهَأ  ِِدئاَدَش  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  ٍبْرَک  ِّلُک  ْنِم  ِِهب  اَنَِّجن  َو 

15/42 .هد تاجن  نآرق ،)  ) نآ هلیسو  هب  تمایق ، زور  تخس  ياه  سرت  زا  یهودنا و  ره  زا  زیخاتسر  زور  رد  ار  ام  و 

ادخ يوس  هب  تشگزاب  زا  اه ، لد  ندوب  ناسرت 

َنوُعِجاَر ْمِهِّبَر  َیلِإ  ْمُهَّنَأ  ٌهَلِجَو ، ْمُُهبُوُلق  اَْوتآ َو  اَم  َنُوتْءُوی  َنیِذَّلا  ...َنیِِحلاَّصلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَْنلَعْجا 

هچنآ هک  نانآ  .هد  رارق  تحلاص  ناگدنب  زا  ار  ام 
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.تسا ناسرت  ناشراگدرورپ  يوس  هب  تشگزاب  زا  ناشیاه  لد  هک  دنشخب  یم  یلاح  رد  دندیشخب ، ار 

18/44

ناتسود یکانمیب  ناضمر و  هام  ندش  يرپس 

َّضَمَف اًیِضَْقنُم  َشَحْوَأ  ...ٍفِیلَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

27/45 .ْدنادرگ بات  یب  تخاس و  كانمیب  دش ، يرپس  نوچ  هک  یمدمه  وت  رب  دورد 

هدش هداد  میب  ِرفیک  زا  سرت 

ِدیِعَْولا ِباَقِع  َفْوَخ  اَْنقُزْرا  َّمُهَّللا 

53/45 .نادرگ ام  يزور  ار  هدش  هدادرادشه  ِرفیک  ِسرت  ادنوادخ 

هدناسرت نآ  زا  ادخ  هچنآ  هب  هدنب  ندناوخ  سفن و  شهاوخ 

ُهَتْرَّذَح اَم  َیلِإ  ُهَْتلَّیَز َو  اَم  َیلِإ  ُهاَوَه  ُهاَعَد  َْلب  ...

68/47 .شدناوخارف يدومن ، رذحرب  نآ  زا  هچنآ  هب  یتشادزاب و  نآ  زا  ار  وا  هچنآ  هب  شسفن  شهاوخ  هکلب  ...

شناهانگ هب  ادخ ،) زا   ) ناسرت هدنب  فارتعا 

ُُهْتلَّمََحت ِبُونُّذلا  َنِم  ٍمیِظَِعب  اًفِرَتْعُم  اًِفئاَخ ، اًعِشاَخ  اًعِضاَخ  اًلِیلَذ  اًرِغاَص  َْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه  َو 

هتفر نآ  راـب  ریز  هک  یناـهانگ  یگرزب  هب  هدـننک  فارتـعا  ناـسرت ، عـضاوتم ، نـتورف ، لـیلذ ، تـسپ ، وـت ، هاگـشیپ  رد  مـنم  کـنیا  و 
69/47 .ما

ادخ زا  ناسرت ، ِدنمزاین  هدنب  تساوخرد 

ِریِجَتْسُْملا ِِفئاَْخلا  ِریِقَْفلا  ِِسئاَْبلا  ِلِیلَّذلا  ِریِقَْحلا  ََهلَأْسَم  َُکْتلَأَس  َو 

.هدنهانپ ناسرت ، دنمزاین ، لاحدب ، راوخ ، درُخ ، ِتساوخرد  میامن ، یم  تساوخرد  وت  زا  و 

74/47

يراز سرت و  يور  زا  ادخ ، زا  تساوخرد 
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اًذُّوََلت اًذُّوَعَت َو  اًعُّرَضَت َو  ًهَفیِخ َو  َِکلَذ  َعَم  َو  ِریِجَتْسُْملا ، ِِفئاَْخلا  ...ََهلَأْسَم  َُکْتلَأَس 

هانپ یهاوخ و  هانپ  يراز و  سرت و  هارمه  هب  متـساوخرد  لاوحا ، نآ  اب  .هدـنهانپ و  ناـسرت ، ِتساوخرد  میاـمن ، یم  تساوخرد  وت  زا 
74/47 .تسا ییوج 

ناگدنب زا  ندیسرت  ادخ و  زا  نتشگ  نمیا 

َکَنِمَأ َكَداَبِع َو  َباَه  يِذَّلا  اَنَأ 

80/47 .مدوب رطاخ  هدوسآ  وت  زا  هدیسرت و  تناگدنب  زا  هکنآ  منم 

یهلا باذع  زا  ندوبن  ناساره 

َکَسَْأب ْفَخَی  َْمل  ...يِذَّلا  اَنَأ 

81/47 .ما هدیسارهن  تباذع  زا  هکنآ  منم 

یهلا هبلغ  رهق و  زا  هدنب ، ندیسارهن 

َکَتَوْطَس ْبَهْرَی  َْمل  يِذَّلا  اَنَأ 

.ما هدیسرتن  وت  هبلغ ) و   ) رهق زا  هکنآ  منم 

81/47

348 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 681 

http://www.ghaemiyeh.com


ناهارمگ دننامه )  ) ندیسرت زا  هدنب ، يریگتسد 

َنیِفِّسَعَتُْملا ِهَلْهَو  ...ْنِم  يِدَِیب  ْذُخ  َْلب  ...َِکتَیاَعِر  ِْنیَع  ْنِم  َطَقَس  ْنَم  َْیمَر  ِیب  ِمَْرت  َال  َو 

متاـجن  ) ریگب ار  متـسد  ناـهارمگ ، تشحو  زا  هکلب  .هداـتفا  وـت  تبقارم  مشچ  زا  هک  یـسک  نتخادـنا  رود  دـننامه  زادـنین  رود  ارم  و 
104/47 (. هد

ادخ زا  سرت  هب  هدننک  کیدزن  یتمصع 

َِکتَیْشَخ ْنِم  ِینِینُْدت  ًهَمْصِع  ِیل  ْبَه  َو 

111/47 .دنک کیدزن  وت  زا  سرت  هب  ارم  هک  شخب  یتمصع  نم  هب  و 

( وفع زا   ) يدیماان و  باذع ) زا   ) سرت

اَِهب ُسِْلبُأ  ًهَعْوَر  ِینْعَُرت  َال 

.مدرگ دیماان  هک  هدن  تشحو  نانچ  ارم 

122/47

نآرق تایآ  ندناوخ  ماگنه  سرت ،

َِکتاَیآ ِهَواَِلت  ْدنِع  ِیتَبْهَر  ...ْلَعْجا 

.هد رارق  دوخ ، تایآ  توالت  ماگنه  ارم  لوه 

122/47

یهلا دیدهت  زا  سرت 

َكِدیِعَو ِیف  ِیتَْبیَه  ْلَعْجا 

122/47 .هد رارق  تیاهدیدهت  رد  ارم  ساره 

دنوادخ نداد  تلهم  زا  نتشاد  میب 

َكِراَْذنِإ َكِراَذْعِإ َو  ْنِم  يِرَذَح  ...ْلَعْجا 
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122/47 .هد رارق  تیاهندناسرت ، اه و  نداد  تلهم  زا  ارم  میب 

یهلا میب  ربارب  رد  ندش ، ناساره 

اَهَنوُد ُسِجوُأ  ًهَفیِخ  ...ِینْعَُرت  َال 

.مشاب ناساره  هشیمه  هک  هدن  میب  نانچ  ارم 

122/47

یهلا ماقم  زا  هدنب ، ندناسرت 

َکَماَقَم ِینْفِخَأ  َو 

126/47 .ناسرتب تماقم  زا  ارم  و 

ناسرت بغار و  بلاط ، ناناملسم 

ُبِهاَّرلا ُبِغاَّرلا َو  ُِبلاَّطلا َو  ْمُْهنِم َو  ُِلئاَّسلا  ُدَهْشَی  َکِضْرَأ ، ِراَْطقَأ  ِیف  َنوُعِمَتُْجم  ِهِیف  َنوُِملْسُْملا  َو 

یم رـضاح  یگمه  نانآ  ناسرت ، ناهاوخ و  ایوج و  هدننک و  تساوخرد  دـنیآ ، یم  مه  درگ  تنیمز  فارطا  رد  ناناملـسم  نآ ، رد  و 
1/48 .دنوش

تقو توف  زا  سرت  و  باتش ،

َتْوَْفلا ُفاَخَی  ْنَم  ُلَْجعَی  اَمَّنِإ  َو 

15/48 .دسرت یم  تصرف  نتشذگ  زا  هک  دنک  یم  باتش  یسک  انامه  و 

كانسرت ردق  اضق و 
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ِءاَضَْقلا َروُذْحَم  یِّنِم  َْتعَنَم  َو 

2/51 .یتشادزاب نم  زا  ار  تسا  سرت  بجوم  هک  یتارّدقم  و 

ادخ ياه  هبلغ  رهق و  زا  ناهاشداپ ، سرت 

َنوُِفئاَخ ِِهتاَوَطَس  ْنِم  ْمُهَف  اَِهقاَنْعَأ ، یَلَع  ِهَّلَذَْملا  َرِین  ُكُولُْملا  َُهل  ْتَعَضَو  ْنَم  اَی 

7/51 .دنناسرت وا  ياه  هبلغ  اهرهق و  زا  دنا و  هداهن  ناشیاه  ندرگ  رب  يراوخ  غوی  وا  يارب  ناهاشداپ  هک  یسک  يا 

وا هاگرد  هب  ندوب  ناسرت  لاح  رد  ادخ ، ندناوخ 

َْکَیلِإ ارَطْضُم  اًریِقَف ، اًلِجَو ، اًِفئاَخ ، اًقِفْشُم ، اًنیِکَتْسُم ، اًنیِکْسِم ، ِّبَر  اَی  َُکتْوَعَد 

9/51 .متسه وت  هاگرد  هراچیب  ریقف و  كانمیب ، ناسرت ، هدننکرذح ، نتورف ، اونیب ، هک  یلاح  رد  نم -  راگدرورپ  يا  مدناوخ -  ار  وت 

( باذع زا   ) شنانمشد نداد  میب  ادخ و 

َكَءاَدْعَأ ُهَتْرَّذَح  اَّمَع  ِهَبَناَج  _ ُْملا ...ِنَع  یِسْفَن  َفْعَض  یَِهلِإ  اَی  َْکَیلِإ  وُکْشَأ 

10/51 .منک یم  تیاکش  وت  هب  يا ، هداد  میب  نآ  هب  ار  تنانمشد  هچنآ  زا  ندومن  يرود  رد  مسْفن  یناوتان  زا  نم ، يادخ  يا 

ادخ قلخ  نیرتراوخ  نیرت و  هداتفا  نیرتوسرت ،

ُُدبْعَی َوُه  ُُهقُزَْرت َو  َْتنَأ  ْنَم  َکـْیَلَع  ْمُُهنَوْهَأ  َو  َکـِتَعاَِطب ، ْمُُهلَمْعَأ  َکـَل  ْمُهُعَـضْخَأ  َو  َکـِب ، ْمُهُمَلْعَأ  َکـَل  َکـِْقلَخ  یَـشْخَأ  َکـَناَْحبُس 
َكَْریَغ

هدـننک لمع  وت ، زا  نانآ  نیرت  عضاخ  .تسوت و  ییایربک )  ) هب اـهنآ  نیرت  هاـگآ  وت ، زا  تناگدـیرفآ  نیرت  هدنـسرت  یهّزنم ! كاـپ و 
2/52 .دتسرپ یم  ار  وت  ریغ  وا  یهد و  یم  يزور  ار  وا  وت  هک  تسیسک  وت ، دزن  اهنآ  نیرت  تسپ  .تسوت و  نامرف  هب  ناشیا  نیرت 

ایند زا  يرود  و  ادخ ، زا  سرت 

َِکتَفاَخَِمب اَْینُّدلا  ِنَع  یِسْفَن  َیِّلَُست  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

10/52 .یشخب یّلست  ایند ، زا  يرود  رد  دوخ ، زا  سرت  اب  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم ، يادخ 

وا زا  نتشاد  سرت  ادخ و  يوس  هب  نتخیرگ 

ُفاَخَأ َْکنِم  و  ُِّرفَأ ، َْکَیلِإَف 
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11/52 .مسرت یم  وت  زا  اهنت  مزیرگ و  یم  وت  يوس  هب  طقف  سپ 

ادخ زا  ناگدننک ، تدابع  سرت  تساوخرد 

ََکل َنیِِدباَْعلا  َفْوَخ  َُکلَأْسَأ 

5/54 .میامن یم  تساوخرد  وت  زا  ار ، وت  يارب  ناگدننک  تدابع  سرت 

ادخ ناتسود  سرت  دننامه  یسرت 

َِکئاَِیلْوَأ ِهَبْهَر  َْلثِم  ِیتَبْهَر  ...ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

رارق تئایلوا  سرت  دننام  ار  مسرت  ادنوادخ ،
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6/54 .هد

یسک زا  سرت  رثا  رب  ادخ ، نید  ندرکن  اهر 

َکِْقلَخ ْنِم  ٍدَحَأ  َهَفاَخَم  َِکنیِد  ْنِم  اًْئیَش  ُهَعَم  ُكُْرتَأ  َال  اًلَمَع  َِکتاَضْرَم  ِیف  ِیْنلِمْعَتْسا 

6/54 .میامنن اهر  تناگدیرفآ  زا  یسک  سرت  رطاخ  هب  ار ، وت  نید  زا  يزیچ  نآ  اب  هک  رامگب  يراک  هب  تا  يدونشوخ  هار )  ) رد ارم 

كرت

اه تعدب  كرت  قیفوت 

ِعَِدْبلا ِهَبَناَُجم  ...ِْریَْخلا َو  ِلاَمِْعتْسِال  ...اَنْقِّفَو 

18/6 .هد قیفوت  اه ، تعدب  كرت  یکین و  ماجنا  يارب  ار  ام 

تیصعم ناگدننک  كرت 

َِکتَیِصْعَم ِّلُِکل  َنیِکِراَّتلا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

.هد رارق  دنا ، هدرک  كرت  ار  تیاه  ینامرفان  همه  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

11و10/25

تیصعم كرت  هبوت و 

َنِیبِینُْملا ُلَّوَأ  اَنَأَف  ًَهباَنِإ  َِکتَیِصْعَِمل  ُكْرَّتلا  ِنُکَی  ْنِإ 

نم سپ  تسا ، تشگزاب  وت ، تیصعم  كرت  رگا 

28/31 .ما هدننک  تشگزاب  نیتسخن 

یهلا نامرف  كرت 

ُتْکَرَتَف ِینَتْرَمَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

16/32 .متفگ كرت  سپ  يدرک ، رما  ارم  وت  انامه  ادنوادخ 

ادخ ّقح  كرت 
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َکِّقَح ْنِم  ٌكَْرت  ِباَقِْعلا  ِهَمِقَّنلا َو  ِتاَوَطَس  ْنِم  ِْهیَلَع  ِِهب  َتْأَْطبَأ  ...اَم  ُعیِمَجَف 

.تسا هدوب  تدوخ  ّقح  ندرک  كرت  يا ، هدومن  يدنُک  نآ  ماجنا  رد  هک  یباقع  رفیک و  ره  سپ 

15/37

اه يدب  كرت  ِمزع  ِنتفرگ  رارق  هبوت 

َکَتَّبَحَم ِیل  ُبِجُوت  ًَهبَْوت  ِتاَئِّیَّسلا  َنِم  ِیل  ُضِْرعَی  اَم  ِكَْرت  یَلَع  یِمْزَع  ...ْلَعْجا  َو 

.دَنادرگ 3/38 مزال  نم  هب  تبسن  ار  وت  یتسود  هک  هد  رارق  يا  هبوت  دیآ ، شیپ  میارب  هک  ییاه  يدب  كرت  رب  ار  ممزع  و 

اعد كرت  رابکتسا و 

اًراَبِْکتْسا ُهَکَْرت  َو  ًهَداَبِع ، َكَءاَعُد  َْتیَّمَسَف 

15/45 .يدیمان رابکتسا  ار  نآ  كرت  تدابع و  ار  ندرک  اعد  سپ 

ناضمر هام  زا  سپ  هزور ، كرت 
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اًمَأَس ُهُماَیِص  ٍكوُْرتَم  َال  اًمََرب َو  ٍعَّدَُوم  َْریَغ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.دشاب تلالم  رس  زا  شا  هزور  كرت  هکنآ  هن  .دشاب و  یگنتلد  يور  زا  وا  اب  عادو  هکنآ  هن  .وت  رب  دورد 

37/45

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  كرت 

ًهَکوُْرتَم َکِِّیبَن  َنَنُس  ...َنْوَرَی 

.تسا هدش  كرت  تربمایپ  ياه  شور  دننیب  یم 

9/48

ادخ نید  زا  يزیچ  ندرکن  كرت 

َکِْقلَخ ْنِم  ٍدَحَأ  َهَفاَخَم  َِکنیِد  ْنِم  اًْئیَش  ُهَعَم  ُكُْرتَأ  َال  اًلَمَع  َِکتاَضْرَم  ِیف  ِیْنلِمْعَتْسا 

6/54 .میامنن اهر  تناگدیرفآ  زا  یسک  سرت  رطاخ  هب  ار ، وت  نید  زا  يزیچ  نآ  اب  هک  رامگب  يراک  هب  تا  يدونشوخ  هار )  ) رد ارم 

ربارب يواست 

یگزیکاپ یکاپ و  حیبست 

دنوادخ حیبست  ناگتشرف و 

َکِحِیبْسَت ْنِم  َنوُُرتْفَی  َال  َنیِذَّلا  َکِشْرَع  ُهَلَمَح  َّمُهَّللا َو 

1/3 ...دننک یمن  یتسس  وت  حیبست  زا  هک  تشرع  نالماح  ادنوادخ و 

...ُتاَوَهَّشلا َکِحِیبْسَت  ْنَع  ْمُُهلَغْشَت  َال  ...َنیِذَّلا  َو 

7/3 ...دراد یمن  زاب  وت  حیبست  زا  ار  اهنآ  یناسفن ، ياه  شهاوخ  هک  اهنامه  و 

شگرزب مان  هب  ادخ  يوگ  حیبست  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...ِِهب  َکَحِّبَُسی  ْنَأ  ََکلوُسَر  َتْرَمَأ  يِذَّلا  ِمیِظَْعلا  َکِمْسِاب  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

نادناخ دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  دیوگ ، حـیبست  نآ  اب  ار  وت  هک  يداد  نامرف  ار  تربمایپ  هک  تگرزب  مان  نآ  هب  نم ، يادـخ 
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10/52 .یتسرف دورد  دّمحم 

هبلغ ّطلست 

میلست

ندش ادخ  مکح  میلست  رایتخا و  تفرعم 

َتْمَکَح اَِمل  ِمِیلْسَّتلا  اََنل َو  َْتیَضَق  اَِمب  اَضِّرلا  َیلِإ  ًهَعیِرَذ  َِکلَذ  ْلَعْجا  َو  ِراَِیتْخِالا ، َهَفِْرعَم  اَنْمِْهلَأ 

، يدومن مکح  هچنآ  هب  میلـست  يدومرف و  رّدـقم  ام  يارب  هچنآ  هب  يدونـشوخ  هلیـسو  ار  نآ  امرف و  ماهلا  ام  هب  ار  ریخ  راک )  ) تفرعم
2/33 .هد رارق 

نآرق مکحم  تایآ  ربارب  رد  ندش ، میلست 

ِِهتاَیآ ِمَکْح  _ ُِمل ِمِیلْسَّتلا  ِداَِقتْعِاب  ََکل  ُنیِدَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف 
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.دننک یم  يرادنید  نآ ، مکحم  تایآ  ربارب  رد  میلست  داقتعا و  اب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ 

4/42

ادخ نامرف )  ) هب نداهن  ندرگ  میلست و 

َکِْقلَخ ُّلُک  ََکل  ِمِیلْسَّتِلل  َداَْقنا 

26/47 .دنا هداهن  ندرگ  وت ، ربارب  رد  میلست  يارب  تناگدیرفآ  همه 

ندوب مالسلا  مهیلع  همئا  نامرف  میلست 

ُمِهِْرمَِأل َنیِمِّلَسُْملا  ...ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

64/47 .تسرف دورد  دنناشیا ، نامرف  ِناگدش  میلست  هک  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

یهلا وفع  ادخ و  هدنوش  میلست 

َكِْوفَع ْنِم  َْکَیلِإ -  ِهِدَِیب  یَْقلَأ  ْنَم  یَلَع  ِِهب -  ُدوَُجت  اَِمب  َّیَلَع  ْدُج 

.یشخب یم  تسا  هدیدرگ  وت  میلست  توفع  رطاخ  هب  هک  یسک  هب  هک  ار  يزیچ  نامه  شخبب  نم  هب 

70/47

یگنشت

یگنشت عفر  زا  رتاراوگ 

ِنآْمَّظلا َِهبْرَش  ْنِم  يِرْدَِصل  َجَْلثَأ  ...َّيَِدلاَِول  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو 

5/24 .هد رارق  رت  عوبطم  ماک ، هنشت  ندیشون  زا  ما  هنیس  يارب  ار  مردام  ردپ و  زا  تعاطا  و 

ناگدنب یگنشت  نتشگ  باریس  لماع 

اَنِرِجاَوَه َأَمَظ  َْکیَلَع  ِضْرَْعلا  ِِفقْوَم  ِیف  ِِهب  ِوْرَأ  َو 

11/42 .امرف باریس  تسوت ، هاگشیپ  رد  هک  یهاگیاج  رد  مرگ  ياهاج  رد  ار  ام  دیدش  یگنشت  نآرق ،)  ) نآ اب  و 

قیدصت
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ناربمایپ ناگدننک  قیدصت  ِیعقاو  نامیا 

...ِناَمیِْإلا ِِقئاَقَِحب  َنِیلَسْرُْملا  َیلِإ  ِقاَِیتْشِالا  ...َْدنِع  ...ْمُهُوقِّدَصُم  ِلُسُّرلا َو  ُعاَْبتَأ  َّمُهَّللا َو 

1/4 ...دندروآ يور  ناربمایپ  هب  یعقاو  ینامیا  اب  هناقاتشم  هک  یماگنه  ناربمایپ ، ِناگدننک  قیدصت  ناوریپ و  ادنوادخ و 

نآرق قیدصت 

ِتْسا ِهِعامَ َیلِإ  ِقیِدْصَّتلا  ِمَهَِفب  َتَْصنَأ  ْنَِمل  ًءاَفِش  ...ُهَْتلَعَج 

.يداد رارق  دومن ، شعامتسا  داد و  ارف  شوگ  نآ  هب  قیدصت  مهف و  اب  هک  یسک  يارب  ییافش  ار  نآ 

3/42

ِهِقیِدْصَت ِیف  ُّکَّشلا  اَنَضِراَُعی  َال  یَّتَح  َكِْدنِع  ْنِم  ُهَّنَِأب  ُفِرَتْعَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

هب دننک  یم  فارتعا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 
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6/42 .دوشن ام  قیدصت  رادولج  یّکش  ات  .تسوت  بناج  زا  نآرق  هکنیا ؛

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناگدننک  قیدصت 

َِکلوُسَِرب ِقیِدْصَّتلا  ...ِلْهَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا َو 

12/48 .هد رارق  تربمایپ  هب  نارادرواب  زا  ارم  ادنوادخ و 

مالسلا مهیلع  ادخ  ناربمایپ  ندومن  قیدصت 

َکَلُسُر ُْتقَّدَص 

6/52 .مدومن قیدصت  ار  تناربمایپ 

فّرصت

ناگدنب فّرصت 

َكِرِیبْدَت ِیف  ُبَّلَقَتَن  َو  َكِْرمَأ ، ْنَع  ُفَّرَصَتَن 

10/6 .مینک یم  فّرصت  اهراک  رد  هک  تسوت  ریبدت  هب  مینز و  یم  يراک  هب  تسد  هک  تسوت  نامرف  يور  زا 

ریبدت کلف  رد  هام ، فّرصت 

ِرِیبْدَّتلا ِکَلَف  ِیف  ُفِّرَصَتُْملا  ...اَهُّیَأ 

1/43 .ینک یم  فّرصت  ریبدت  کلف  رد  هک  يا 

دصق میمصت 

يراز عّرضت 

تدابع دّبعت 

یتفگش بّجعت 

باتش لیجعت 

متس زین  زواجت و  يّدعت 
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ّتیمح بّصعت 

هشیدنا لّقعت 

یندروخ هیذغت 

رییغت

( تشهب  ) تمارک يارس  نتفاین  رییغت 

ُلوَُحت َال  ِیتَّلا  ِِهتَماَرَک  ِّلَحَم  ...ِیف  َنِیلَسْرُْملا  ُهَءاَِیْبنَأ  ِِهب  ُّماَُضن  ...اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

16و10/1 .تسا یگشیمه  هک  یتمارک  لحم  رد  مییآ ، درگ  شا  هداتسرف  ناربمایپ  اب  نآ ، ببس  هب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

اه یبوخ  هب  اه  يدب  هدننک  لیدبت  ادخ ،

ِتاَنَسَْحلا َنِم  اَِهفاَعْضَِأب  ِتاَئِّیَّسلا  َلِّدَبُم  اَی 

26/2 ، 8/24 .اه یبوخ  زا  نآ  ربارب  نیدنچ  هب  اه  يدب  هدننک  لیدبت  يا 

شا هتفایرییغت  يادص  بئات و 

ٍّیِفَخ ٍِلئاَح  ٍتْوَِصب  َكاَعَد  ...

.دناوخ یم  ار  وت  یناهنپ  هتسهآ  يادص  اب  ...

8/12
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یهلا تمکح  نتفاین  رییغت 

ُِلئاَسَْولا ُهَتَمْکِح  ُلِّدَُبت  َال  ْنَم  اَی 

.دنک یمن  نوگرگد  ار  شتمکح  اهرازبا ، هکنآ  يا 

8/13

ینوگرگد اب  هدنب ، تیاکش  نتخاس  هارمه 

ِرِییْغَّتلِاب ِیتَیاَکِش  ْنِْرقا 

11/14 .هد دنویپ  ینوگرگد  اب  ار  میهاوخداد 

تمعن رییغت  ادخ و 

َّیَلَع َکَتَمِْعن  ْرِّیَُغت  ْمَلَف  َِکلُّضَفَِتب  یِّنَع  َتُْملَح 

32/16 .يدادن رییغت  نم  رب  ار  تتمعن  یتشذگرد و  نم  زا  دوخ  لضف  هب 

ِهَمِقَّنلِاب ُرِداَُبی  َال  َو  َهَمْعِّنلا ، ُرِّیَُغی  َال  ْنَم  اَی 

10/46 .دنک یمن  باتش  تخس ، رفیک  هب  دهد و  یمن  رییغت  ار  تمعن  هک  یسک  يا 

یتسود هب  نانمشد ، ینمشد  رییغت 

َهَّبَحْملا ِنآَنَّشلا  ِلْهَأ  ِهَضِْغب  ْنِم  ِیْنلِْدبَأ  َو 

7/20 .امرف لّدبم  ّتبحم  هب  ار  نانمشد  يزوت  هنیک  نم  هرابرد  و 

اه یتشز  رییغت 

ٌرِییْغَت َتْرَْکنَأ  امِیف  ...َكَْدنِع  ...َّمُهَّللا 

20/20 .تسوت دزن  يا ، هتسناد  تشز  هچنآ  رییغت  ادنوادخ 

هبوت لاح  هب  تیصعم ، ِلاح  رییغت 

َِکتَعاَط َیلِإ  َِهباَنِْإلا  َلاَح  َِکتَیِصْعَم  ِیف  ِِهلاَِحب  َلِْدبَتْسَی  ْیَِکل  َِکتَمِقَِنب  ُْهلِجاَُعت  ْمَلَف  َکَیْهَن  ُِعقاَوُْملا  َكَْرمَأ َو  یِصاَْعلا  اَّمَأَف 
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هب تا  ینامرفان  رد  ار  دوخ  لاح  ات  يدرکن ، باتـش  شرفیک  هب  سپ  دروآ ، اـج  هب  ار  وت  یهن  دـنک و  یچیپرـس  ار  وت  رما  هکنآ  اـّما  و 
.دنک ضوع  تتعاط  لاح 

14/37

دنوادخ تاملک  رییغت  مدع 

َِکتاَِملَِکل َلِّدَبُم  َال  َو  َِکتَّیِشَِمل ، َّداَر  َال  َکَناَْحبُس 

30/47 .تسین يا  هدنهدرییغت  تتاملک  يارب  و  يا ، هدننادرگزاب  وت  ّتیشم  يارب  یهّزنم ! كاپ و 

هدنب مسج  مان و  ندادن  رییغت 

اًمْسِج ِیل  ْلِّدَُبت  َال  َو  اًمْسا ، ِیل  ْرِّیَُغت  َال 

.نکن نوگرگد  ار  منت  هدن و  رییغت  ار  ممان 

124/47

ادخ مکح  نتفای  رییغت 

ًالَّدَبُم َکَمْکُح  َنْوَرَی 

9/48 .تسا هتفای  رییغت  تماکحا  هک  دننیب  یم 

اه يزیچ  یب  هدنهدرییغت  ادخ ،

َْتلَّوَح ٍهَنَکْسَم  ...ْنِم  ْمَک 

.يداد رییغت  هک  ار  ییاه  يدنمزاین  رایسب  هچ 

12/49
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دنوادخ تاذ  یگرزب  نتفاین  رییغت 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  یَنْفَی ، َال  ُلوُحَی َو  َال  َو  ُرَّیَغَتَی ، َال  یَْلبَی َو  َال  يِذَّلا  ِمیِرَْکلا ، َکِهْجَو  ِلاَلَِجب  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

یم وت  زا  ددرگ ، یمن  دوبان  و  دهد ، یمن  لاح  رییغت  و  دوش ، یمن  نوگرگد  هنهک و  هک  تراوگرزب  تاذ  یگرزب  نآ  هب  نم ، يادـخ 
10/52 .یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ 

هدنب هرهچ  ندش  نوگرگد  یهلا و  محر 

ِیتَروُص ِرُّیَغَت  َْدنِع  ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو 

6/53 .نک محر  نم  رب  متروص ، ندش  نوگرگد  ماگنه  نم ! يالوم 

یشورفرخف رخافت 

وجتسج صّحفت 

یهاتوک طیرفت 

ریسفت

نآرق ناگدننکریسفت  مالسلا ،  مهیلع  دّمحم  لآ 

اًرَّسَفُم ُهَْملِع  اَنَْتثَّرَو  ...اًلَمُْجم َو  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهَْتلَْزنَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

ملع يدرک و  لزان  حرـش  لیـصفت و  نودب  داب ،-  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّـمحم -  تربمایپ  رب  ار  نآرق  وت  انامه  ادـنوادخ 
، هدشریسفت ار  نآ 

5/42 .يداد ثرا  ام  هب 

لیصفت

ناگدنب يارب  نآرق ، حرش  لیصفت و 

اًلیِصْفَت َكِداَبِِعل  ُهَْتلَّصَف  ًاباَتِک  ...ُهَْتلَعَج 

2و1/42 .يدومن نایب  لیصفت  اب  تناگدنب  يارب  هک  يداد  رارق  یباتک  ار  نآ 

یکین زین  فطل و  لّضفت 
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وا لّضفت  دنوادخ و  هب  ندروآ  يور  هطبار 

َْکَیلِإ ِهِهْجَِوب  َلَْبقَأ  ْنَم  یَلَع  َُکلُّضَفَت  َِکَتلَأْسَم  یَلَع  ِینوُدْحَی 

3/12 .دَروآ وت  هب  ور  هکنآ  هب  وت  لّضفت  وت ، زا  تساوخرد  هب  ارم  دنک  یم  راداو 

یهلا لّضفت  وکین و  شاداپ  هدعو 

ِءاَزَْجلا َنْسُح  ِِهلُّضَفَِتب  ِهِسْفَن  یَلَع  ْمُهَدَعَو  ْنَم  اَی 

10/12 .تسا هداد  هدعو  کین  شاداپ  دوخ ، لضف  هب  ار  ناشیا  هکنآ  يا 

یهلا لّضفت  مرک و 

ِلُّضَفَّتلا یَلَع  َکِمَرَِکب  ِیْنلِمْحا 

.امن راتفر  ناسحا  هب  نم  اب  شیوخ  لضف  هب 

20/13
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یکین ناسحا و  هب  ادخ ، ندومن  لّضفت 

ِناَسْحِْإلِاب ُلِّضَفَتُْملا  َکَّنِإ 

7/15 .ینک یم  راتفر  یکین  هب  ببس  نودب  هک  ییوت  انامه 

وا لّضفت  دنوادخ و  يرابدرب 

...َّیَلَع َْکنِم  اًلُّضَفَت  ...َْلب  َْکیَلَع ، یِمَرَک  ْنِم  َِکلَذ  َْسَیل  ...یِّنَع َو  َُکتاَنَأ  َِکلَذ  ْنِم  ُبَجْعَأ 

26/16 .تسا نم  رب  وت  لّضفت  زا  هکلب  .تسوت  دزن  نم  ندوب  یمارگ  زا  هن  نیا  تسا و  نم  اب  وت  يرابدرب  نآ  زا  رت  تفگش 

َّیَلَع َکَتَمِْعن  ْرِّیَُغت  ْمَلَف  َِکلُّضَفَِتب  یِّنَع  َتُْملَح 

32/16 .يدادن رییغت  نم  رب  ار  تتمعن  یتشذگرد و  نم  زا  دوخ  لضف  هب 

ناگدیرفآ هب  یشخب  تیفاع  یهلا و  لّضفت 

َْتیَفاَع ْنَم  یَلَع  ٌلَّضَفَتُم  َکَّنَِأب  ٌهَدِهاَش  ...ِهَّیِرَْبلا  ُّلُکَف 

8/37 .يا هدومن  راتفر  لضف  هب  یشخب ، تیفاع  ار  هک  ره  وت  هک  دنهاوگ  ناگدیرفآ  همه  سپ 

راکهنگ ربنامرف و  رب  یهلا ، لّضفت 

ُْهنَع ُُهلَمَع  ُرُصْقَی  اَِمب  اَمُْهنِم  ٍّلُک  یَلَع  َْتلَّضَفَت 

.تسا نآ  زا  رتمک  شلمع  هک  يا  هدومن  لّضفت  يزیچ  راکهنگ ،) ربنامرف و   ) نانآ زا  کی  ره  هب 

11/37

یهلا وفع  ِندوب  لّضفت  يور  زا 

ٌلُّضَفَت َكُْوفَع  َو  ٌءاَِدْتبا ، َُکتَّنِم 

4/45 .تسا لّضفت  يور  زا  تشیاشخب  و  همّدقم ) نودب  یی و  ) ادتبا وت  ششخب 

یهلا لاعفا  ندش  انب  لّضفت  رب 

ِلُّضَفَّتلا یَلَع  ََکلاَْعفَأ  َْتیََنب  َکَّنَأ 
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.يا هداد  رارق  لّضفت  رب  ار  تیاهراک  وت  انامه 

8/45

هفرع زور  رد  یهلا ، لّضفت 

َكِداَبِع یَلَع  ِِهب  َْتلَّضَفَت  ...ٌمْوَی  َهَفَرَع  ُمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 

66/47 .يا هدرک  لّضفت  تناگدنب  رب  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  يزور  هفرع ، زور  نیا  ادنوادخ ،

وا لّضفت  دنوادخ و  نداد  تلهم 

َنِیئِطاَْخلا ِراَْظنِِإب  ُلَّضَفَتَی  ...ْنَم  اَی 

75/47 .یهد یم  تلهم  ار  ناراکاطخ  دوخ  لّضفت  اب  هکنآ  يا 

هدنب رب  ندومن  لّضفت  تباجتسا و 

ِِهب َّیَلَع  ْلَّضَفَت  ...َُکْتلَأَس َو  اَم  َعیِمَج  ِیل  ْبِجَتْسا 

28/48 .امن لّضفت  نم  رب  نآ  اب  امرف و  باجتسم  میارب  ما ، هتساوخ  وت  زا  هک  ار  هچنآ  همه 

هدنب رب  یهلا ، لّضفت  ببس 

ِِهب َّیَلَع  ْلَّضَفَت  َو  َِکلَذ ، ِیف  ِیل  ْكِرَاب  َو  ُْهنِم ، یِضْقَت  امِیف  ِیل  ْرِخ  َو 
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28/48 .امن لّضفت  نم  رب  نآ  اب  نک و  كرابم  نم  يارب  ار  نآ  هد و  ریخ  ینک ، یم  مکح  میارب  نآ  زا  هچنآ  رد  نم  هب  و 

ریدقت

زور بش و  هدننکریدقت  ادخ ،

ِِهب ْمُهوُذْغَی  امِیف  ِداَبِْعِلل ، ُْهنِم  ٍریِدْقَِتب  ِهِیف  ُهَبِحاَص  ُِجلُوی  َو  ِِهبِحاَص ، ِیف  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  َّلُک  ُِجلُوی 

.دهد يزور  ناگدنب  يارب  ات  دهد  یم  رارق  رگیدکی  ياج  ار  زور  بش و  زا  کی  ره  شریدقت  هب  انب 

4/6

هدنب هدارا  یهلا و  ریدقت 

َْتیَضَق اَم  اَّلِإ  ِْرمَْألا  َنِم  اََنل  َْسَیل 

11/6 .تسین يدرک  مکح  وت  هچنآ  زج  يزیچ  هتساوخ ، هدارا و  زا  ام  يارب 

یهلا ریدقت  تردق و 

ُءاَضَْقلا َِکتَردُِقب  يَرَج  َو 

2/7 .دش ارجا  وت  تردق  هب  ریدقت  و 

هدنب يارب  اهراک ، زا  تغارف  ندش  رّدقم 

ٌهَِعبَت ِهِیف  اَنُکِرُْدت  َال  ٍهَماَلَس ، َغاَرَف  ُْهلَعْجاَف  .ٍلْغُش  ْنِم  اًغاَرَف  اََنل  َتْرَّدَق  ْنِإَف 

ار ام  یهانگ  نآ  رد  هک  هد  رارق  یتسردنت  اب  ار  نآ  سپ  يا ، هدومن  رّدقم  راک  زا  تغارف  ام  يارب  رگا  و 

.دریگن 2/11

هدنب روما  همه  هرابرد  ادخ ، ریدقت  یکین 

ِرُومُْألا ِعیِمَج  ِیف  ِیل  َكِریِدْقَت  ِنْسُح  ...ِیتَِبلَط َو  ِحُْجِنب  ِینَّلََوت 

23/13 .امرف ما  يرای  روما  یمامت  رد  نم ، يارب  تریدقت  یکین  ما و  هتساوخ  نتشگ  هدروآرب  هب 

یهلا ریدقت  نتفریذپ  قیفوت 
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َّیَلَع ِیل َو  َْتیَضَق  اَم  ِلُوبَِقل  ِینْقِّفَو  ...َّمُهَّللا 

13/14 .مشاب اریذپ  يدومن ، رّدقم  منایز  دوس و  رب  هچنآ  ات  هد  قیفوت  ارم  ادنوادخ 

یهلا ریدقت  هب  يدونشوخ 

َْتیَضَق اَِمب  ِیتَعاَنَِقل  اًبَبَس  َِکلَذ  ْلَعْجا 

15/14 .هد رارق  يدومن  رّدقم  هچنآ  هب  مندش  یضار  هلیسو  ار  نآ 

اََنل َْتیَضَق  اَِمب  اَضِّرلا  َیلِإ  ًهَعیِرَذ  َِکلَذ  ْلَعْجا  َو  ِراَِیتْخِالا ، َهَفِْرعَم  اَنْمِْهلَأ 

2/33 .هد رارق  يدومرف ، رّدقم  ام  يارب  هچنآ  هب  يدونشوخ  هلیسو  ار  نآ  امرف و  ماهلا  ام  هب  ار  ریخ  راک )  ) تفرعم

یهلا ریدقت  ییوکین 

َِکئاَضَق ِنْسُح  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

1/18 .ساپس ار  وت  يدرک ، ریدقت  میارب  هک  یکین  تشونرس  رب  ادنوادخ 
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یهلا لدع  ریدقت و 

َكُءواَضَق َِّیف  ٌلْدَع 

.تسا هنالداع  يدومن ، ریدقت  نم  يارب  هچنآ 

6/21

ناملسم دهاجم  يارب  تداهش ، ریدقت 

ِْلتَْقلِاب َكَّوُدَع  َحاَتْجَی  ْنَأ  َدْعَبَف  ِهَداَهَّشلِاب  َُهل  َْتیَضَق  ...ْنِإَف 

.تسا هدومن  دوبان  نتشک  اب  ار  تنمشد  هک  دشاب  نآ  زا  دعب  يدز ، مقر  شیارب  ار  تداهش  رگا  سپ 

15/27

هدنب هب  تشیعم ،) رد   ) وکین ریدقت  نتخومآ 

ِریِدْقَّتلا َنْسُح  ِینْمِّلَع 

3/30 .زومایب نم  هب  ار  وکین  شور  ریدقت و 

یهلا ریدقت  هب  عناق 

ِیل َكِریِدْقَِتب  ِینَعِّنَُقت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  َو 

28/32 .يزاس عناق  يا ، هدومرف  رّدقم  میارب  هچنآ  هب  ارم  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  و 

هدنب يارب  یکین ، ریخ و  ریدقت 

ِهَرَیِْخلِاب ِیل  ِْضقا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َکِْملِِعب ، َكُریِخَتْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

ِتساوخرد وت  زا  تملع  هب  نم  انامه  ادنوادخ ،

1/33 .امرف مکح  ریخ  هب  میارب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  .مراد  ریخ 

یهلا ریدقت  ندیدنسپن  ناگدنب و 

َِکئاَضَق ْنِم  ُهَرْکَن  اَم  اَْنَیلِإ  ْبِّبَح 
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4/33 .امرف بوبحم  ام  دزن  میدنسپ ، یمن  هک  تتارّدقم  زا  هچنآ 

یهلا ياضق  ندنادرگ  ناسآ 

َکِمْکُح ْنِم  ُبِعْصَتْسَن  اَم  اَْنیَلَع  ْلِّهَس 

4/33 .نادرگ ناسآ  ام  رب  میرامش ، یم  تخس  هک  تمکح  زا  هچنآ 

یهلا ریدقت  ندرمش  کبس  ّتلع 

َکَمْکُح َطَمْغَأ  َو  َکَْقلَخ ، َدُسْحَأَف  ...ْمُهَْتیَطْعَأ  اَِمب  یِِّنتْفَت  َال 

2/35 .مرامش کبس  ار  وت  مکح  مرب و  دسح  تناگدیرفآ  رب  هک  نکن ، شیامزآ  يدرک ، اطع  نارادایند )  ) نانآ هب  هچنآ  هب  ارم 

تارّدقم هب  تبسن  هدنب ، هنیس  ِیخارف 

يِرْدَص َکِمْکُح  ِِعقاَوَِمب  ْعِّسَو 

3/35 .زاس خارف  دوخ ، تارّدقم )  ) ماکحا هب  ار  ما  هنیس 

رّدقم ياه  هاگلزنم  رد  هام ، دش  دمآ و 

ِریِدْقَّتلا ِلِزاَنَم  ِیف  ُدِّدَرَتُْملا  ...اَهُّیَأ 
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1/43 .ینک یم  دش  دمآ و  هدش ، هدادرارق  ياه  لزنم  رد  هک  يا 

هام ناسنا و  هدننکریدقت  ادخ ،

ٍهَکََرب َلاَلِه  َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َكَرِّدَقُم  يِرِّدَقُم َو  ...َکَّبَر َو  یِّبَر َو  َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

اب هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  تسا ، وت  هدـننکریدقت  نم و  هدـننکریدقت  و  وت ، راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  هک  ییادـخ  زا  سپ 
.دهد رارق  یتکرب 

4/43

ردق بش  یهلا و  ریدقت 

ِِهئاَضَق ْنِم  َمَکْحَأ  اَِمب  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشَی  ْنَم  یَلَع  ...ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئاَلَْملا َو  ُلَّزَنَت 

، هدومن مکحم  هک  شریدـقت  زا  هچنآ  اب  دـهاوخب ، هک  شناگدـنب  زا  کی  ره  رب  ناـشراگدرورپ ، ناـمرف  هب  حور  ناگتـشرف و  نآ  رد 
5/44 .دنیآ یم  دورف  يراک  ره  يارب 

ناضمر هام  ياه  بش  زا  یبش  ردقلا ، هلیل 

ِرْدَْقلا َهَْلَیل  اَها  _ َّمَس َو  ٍرْهَش ، ِْفلَأ  ِیلاََیل  یَلَع  ِهِیلاََیل  ْنِم  ًهَدِحاَو  ًهَْلَیل  َلَّضَف  َُّمث 

5/44 .دیمان ردق  بش  ار  نآ  و  داد ، يرترب  هام  رازه  ياه  بش  رب  ار  نآ  ياه  بش  زا  بش  کی  هاگنآ 

ناضمر هام  رد  ردق ، بش  یگرزب 

ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  َیِه ) ِیتَّلا   ) ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  ْنِم  ِهِیف  َْتلَلْجَأ 

20/45 .یتشاد گرزب  نآ  رد  تسا ، رتهب  هام  رازه  زا  هک  ار  ردق  بش 

هام رازه  زا  رتهب  ردقلا ، هلیل 

ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  َیِه  ِیتَّلا  ِرْدَْقلا  ِهَْلَیل  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا 

.هام 40/45 رازه  زا  تسا  رتهب  هک  ردق  بش  رب  وت و  رب  دورد 

( تفالخ بصغ   ) هدننکریدقت ادخ ،

َِکلَِذل ُرِّدَقُْملا  َْتنَأ 
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9/48 .يا هدرک  ریدقت  نینچ  هک  ییوت 

یهلا ریدقت  و  هدنب ، تساوخ 

ِهِْضمَأ ِهِْضقا َو  ُهْرِّدَق َو  ُهْدِرَأ َو  ...َُکْتلَأَس َو  اَم  َعیِمَج  ِیل  ْبِجَتْسا 

28/48 .نک ارجا  هد و  نامرف  نک و  رّدقم  هاوخب و  ار  نآ  امرف و  باجتسم  میارب  ما ، هتساوخ  وت  زا  هک  ار  هچنآ  همه 

كانسرت ردق  اضق و 

ِءاَضَْقلا َروُذْحَم  یِّنِم  َْتعَنَم  َو 

.یتشادزاب 2/51 نم  زا  ار  تسا  سرت  بجوم  هک  یتارّدقم  و 
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ناگدیرفآ همه  يارب  گرم ، ندومن  ریدقت 

َتْوَْملا َکِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  َْتیَضَق  َکَناَْحبُس 

5/52 .يا هدز  مقر  تناگدیرفآ  همه  يارب  ار  گرم  یهّزنم ! كاپ و 

هدنب يارب  اهراک ، نیرتهب  ماجنا  ریدقت 

ًهَِبقاَع اَهِْریَِخب  ِیل  ِْضقاَف 

8/54 .امرف رّدقم  میارب  ار  تسا  نیرتهب  شماجنارس  هچنآ  سپ 

شیپ میدقت 

یکیدزن بّرقت 

میسقت

اه تشیعم  هنالداع  میسقت 

ِلْدَْعلِاب ِهِداَبِع  َشِیاَعَم  َمَسَق  َهَّللا  َّنَأ  ُتْدِهَش 

1/35 .دومن میسقت  هنالداع  ار  شناگدنب  ياه  يزور  ادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ 

دنوادخ هدومن  میسقت  زا  هدنب ، هرهب  نتخاس  ناوارف 

ُْهنِم ِیبیِصَن  یِّظَح َو  َرِّفَُوت  ْنَأ  ...ٍْریَخ  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَسَق  اَمْهَم  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

یکین تنامیا ، اب  ناگدنب  نایم  هاگره  هک  میامن  یم  تساوخرد  وت  زا  ام ، راگدرورپ  يا  ادنوادخ ،

2/48 .نادرگ دایز  نآ  زا  ارم  بیصن  هرهب و  ییامن ، یم  تمسق 

یهاتوک ریصقت 

يراکزیهرپ اوقت 

رابکتسا ّربکت 

ربک هب  هدنب ، ندرکن  راچد 
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ِْربِْکلِاب یِّنَِیلَْتبَت  َال  ِینَّزِعَأ َو 

3/20 .زاسن مراتفرگ  ینیب  گرزب  دوخ  هب  راد و  یمارگ  ارم 

هدنب ِهاوخدب  ِربک  ندز  مهرب 

ُهَْربِک َخَسْفَت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم 

8و7/23 .ینز مه  رب  ار  شربک  ات  هد ، رارق  يّدس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرصنم  نم  زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دصق  سک  ره 

دنوادخ ّربکت 

ُرِّبَکَتُْملا ُرِیبَْکلا  ...َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

4/47 .یگرزب تیاهن  رد  گرزب  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

ناّربکتم ّربکت  و  ادخ ، زا  تساوخرد 

اًلیِطَتْسُم َال  ...ِِسئاَْبلا  ِلِیلَّذلا  ِریِقَْحلا  ََهلَأْسَم  َُکْتلَأَس 
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َنیِرِّبَکَتُْملا ِرُّبَکَِتب 

74/47 .ناّربکتم ّربکت  هب  ْنتسج  يرترب  يور  زا  هن  .لاحدب  راوخ ، درُخ ، ِتساوخرد  میامن ، یم  تساوخرد  وت  زا 

رگمتس ییوج  يدنلب  ّربکت و 

اَهِیف ِیناَرَی  ْنَأ  ُرِّدَُقی  َناَک  ِیتَّلا  ِِهَتلاَبِح  َِقبِر  ِیف  اًلِیلَذ  ِِهَتلاَِطتْسا  َدَْعب  َعَمَْقناَف  ِِهتَْرفُح ، يَوْهَم  ِیف  ُهَتْدَدَر  َو 

نآ رد  ارم  تشاد  رظن  رد  هک  یماد  دـنب  رد  يراوخ  اب  یـشک ، ندرگ  همه  نآ  زا  سپ  ات  يدـنادرگزاب ، شلادوگ  هاـگترپ  رد  ار  وا  و 
8/49 .دمآرد دنیبب ،

فیلکت

فیلکت تقاط و 

اًعْسُو اَّلِإ  اَنْفِّلَُکی  َْمل 

23/1 .هدومنن فیلکت  ام  رب  ناوت ، هزادنا  هب  زج  دنوادخ ) )

َِکتَّبَحَم ِلْضَف  ْنِم  ِهِیُنلِّمَُحت  اَّمِم  ِینَظَْهبَتَف  ِِهب  ِیل  َهَقاَط  َال  اَِمب  ِینِْحنْمَت  َال  َو 

(، يا هدوـمن  فـیلکت  و   ) يا هدراذـگ  مشود  رب  هک  تا  یتـسود  نارگ  راـب  زا  ار  متـشپ  هک  شخبن ، نم  هب  مرادـن  ار  شتقاـط  هچنآ  و 
.ینکشب

102/47

هدنب ندومن  فیلکت  دنوادخ و  ییاناوت 

یِّنِم ِِهب  ُکَْلمَأ  َْتنَأ  اَم  یِسْفَن  ْنِم  ِینَتْفَّلَک  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

1/22 .يرتاناوت نآ  هب  نم  زا  وت  هک  یتخاس ، فّلکم  يراک  هب  مدوخ -  هرابرد  ارم -  ادنوادخ 

هاگ هیکت 

یهلا هاگ  هیکت  نیرتاناوت  ادخ و  ّیلو 

ِّزَعَْألا َِکنْکُِرب  ُْهنِعَأ  ...ِْهیَلَع َو  ِِهب  َتْمَْعنَأ  اَم  َرْکُش  َکِِّیلَِول  ْعِزْوَأَف  َّمُهَّللا 

يرای دوخ ، يورین )  ) هاگ هیکت  نیرتاناوت  هب  ار  وا  .امرف و  ماهلا  يا ، هداد  تمعن  وا  هب  هک  ار  هچنآ  ِرکـش  دوخ ، ّیلو  هب  سپ  ادنوادخ ،
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61/47 .امرف

گرگت

گرگت اب  هارمه  ِناگتشرف 

ِدَرَْبلا ِْجلَّثلا َو  یِعِّیَشُم  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

فرب و ناگدــــننک  یهارمه  ناگتــــشرف و  ياـــه  هورگ  رب  تناگتــــشرف و  زا  ناـــّیناحور  رب  ناـــشیا و  رب  تـــسرف  دورد  سپ  ...
15و11و10/3 .گرگت

توالت

نآرق توالت  هب  ناگدنب ، ندومن  کمک 

362 ص : 
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ِِهتَیاَعِر َّقَح  ُهاَعْرَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف  ...ِِهتَواَِلت  یَلَع  َهَنوُعَْملا  اَنَتْدَفَأ  ْذِإَف  َّمُهَّللا 

یم تیاعر  دـیاب  هک  نانچنآ  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ  يدومن ، يراـی  شتوـالت  رب  ار  اـم  هک  یماـگنه  سپ  ادـنوادخ ،
4/42 .دننک

نآرق تایآ  توالت  ماگنه  نتشاد  ساره 

َِکتاَیآ ِهَواَِلت  ْدنِع  ِیتَبْهَر  ...ْلَعْجا 

.هد رارق  دوخ ، تایآ  توالت  ماگنه  ارم  لوه 

122/47

یخلت

هاشداپ هبلغ  یخلت 

ِناَْطلُّسلا َِهلْوَص  َهَراَرَم  ...اَنِفْکا 

.رادهگن هاشداپ  هبلغ  رهق و  یخلت  زا  ار  ام 

10/5

وا زا  ینمیا  ِینیریش  رگمتس و  زا  سرت  ِیخلت 

ِهَنَمَْألا َهَواَلَح  َنیِِملاَّظلا  ِفْوَخ  ِهَراَرَم  ْنِم  ...ِیْنلِْدبَأ  َو 

7/20 .امرف لّدبم  ّتینما  ینیریش  هب  ار  نارگمتس  زا  میب  یخلت  نم  هرابرد  و 

خلت بآ  ندیشون 

ِِهتَراَرَم َقاَعُز  ِینَعِّرَُجی  ...ٍّوُدَع  ْنِم  ْمَکَف 

4/49 .دناشون نم  هب  هعرج  هعرج  ار  نیگآرهز  ِخلت  رایسب  بآ  هک  ینمشد  رایسب  هچ  سپ 

نیقلت

شتجاح هتساوخ و  رد  وا ، هب  هدنب  ناهرب  نیقلت 
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ِیتَّجُح اَهِیف  یِّنَِّقل  ...ِیتَجاَح  ِهِذَه  َّمُهَّللا 

7/54 .نامهفب نم  هب  نآ  رد  ار  متّجح  .تسا  نیا  نم  هتساوخ  ادنوادخ 

لماک مامت 

یشکرس دّرمت 

هرخسم رخسمت 

کّسمت

نآرق هب  نایوج  کّسمت 

ِِهْلبَِحب ُمِصَتْعَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

7/42 .دننز یم  گنچ  نآ  نامسیر  هب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

ناگدننز گنچ  زیواتسد  مالسلا ،  هیلع  ماما 

َنیِکِّسَمَتُْملا ُهَوْرُع  ...َوُهَف 

60/47 .تسا ناگدننز  گنچ  زیواتسد  وا  سپ 
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مالسلا مهیلع  همئا  تیالو  هب  نایوج  کّسمت 

ُمِِهتَیَالِِوب َنیِکِّسَمَتُْملا  ُمِِهتَوْرُِعب ، َنیِکِسْمَتْسُْملا  ...ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

64/47 .تسرف دورد  دنناشیا ، تیالو  هب  نایوج  کّسمت  ناشزیواتسد و  هب  ناگدننز  گنچ  هک  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

دنوادخ هب  کّسمت 

ِینِْملُْست اَلَف  اًمِصَتْعُم  ...ِّبَر  َْکَیلِإ  ُتْرَرَف  اَْهنِم 

8/51 .نکن میاهر  سپ  ما ، هتخیرگ  وت  يوس  هب  ما ، هدننز  گنچ  هک  یلاح  رد  ناهانگ ،)  ) نآ زا  نم ، راگدرورپ 

َِکب َمَصَتْعا  ِنَم  ُصِّلَُخت  َو 

12/51 .یناهر یم  دزیوآ ، تسد  وت  هتشر )  ) هب هک  ار  سک  ره  و 

یسولپاچ ّقلمت 

ندب زین  مادنا و  نت 

یلهاک ییاسآ  نت 

ضقانت

اه نیئآ  نیرت  هدیدنسپ  و  بهاذم ، ضقانت 

اَهاَضْرَِأل ُلَلِْملا  ِتَضَقاَنَت  اَذِإ  ...ِینْقِّفَو 

21/20 .هد مقیفوت  اهنآ  نیرت  هدیدنسپ  هب  اه ، نیئآ  ضقانت  ِنامز 

یلهاک یلبنت 

یتسردنت

ندنام ملاس  ادخ و  طّسوت  ندش  يرادهگن 

ْمَلْسَی ِهِقَت  ْنَم  َّنِإ 

.دنام یم  ملاس  ینک ، ظفح  هک  ار  سک  ره  انامه 
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9/5

َْتیَقَو ْنَم  َِملاَّسلا  َّنِإ 

.يدومن يرادهگن  وت  هک  تسا  یسک  ملاس  انامه 

4/36

یهلا تمظع  رکذ  رد  اه ، لد  یتمالس 

َِکتَمَظَع ِرْکِذ  ِیف  اَِنبُوُلق  َهَماَلَس  ْلَعْجا  َو 

14/5 .هد رارق  دوخ  یگرزب  دای  رد  ار  ام  ياه  لد  یتمالس  و 

یتمالس اب  هارمه  راک ، زا  تغارف 

ٌهَِعبَت ِهِیف  اَنُکِرُْدت  َال  ٍهَماَلَس ، َغاَرَف  ُْهلَعْجاَف  .ٍلْغُش  ْنِم  اًغاَرَف  اََنل  َتْرَّدَق  ْنِإَف 

2/11 .دریگن ار  ام  یهانگ  نآ  رد  هک  هد  رارق  یتسردنت  اب  ار  نآ  سپ  يا ، هدومن  رّدقم  راک  زا  تغارف  ام  يارب  رگا  و 

ملاس روما  هب  ندش  هتشامگ 

ُمَلْسَأ َوُه  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو 

.رامگب تسا ، رت  ملاس  هچنآ  هب  ارم  و 

13/14
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یتسردنت يارب  ادخ ، زا  يرازگ  ساپس 

ِینََدب ِهَماَلَس  ْنِم  ِهِیف  ُفَّرَصَتَأ  ْلَزَأ  َْمل  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

1/15 .متسه رادروخرب  نآ  زا  هراومه  هک  منت  یتسردنت  رب  ساپس  ارت  ادنوادخ 

یتسردنت اب  ادخ ، تعاطا  قیفوت 

؟ َِکتَعاَط ْنِم  َُهل  ِینَتْقَّفَو  اَم  یَلَع  اَهَعَم  ِینَْتیَّوَق 

3/15 .يدنادرگ میاناوت  هداد ، مقیفوت  دوخ  تعاط  رب  یتسردنت )  ) نآ اب 

اه يزور  ییاراوگ  یتسردنت و 

...َِکقْزِر ِتاَبِّیَط  اَهِیف  ِینَتْأَّنَه  ِیتَّلا  ِهَّحِّصلا  ُْتقَو  َأ 

3/15 ...؟ يدومن اراوگ  نم  رب  ار  تا  هزیکاپ  ياه  يزور  نآ  رد  هک  یتسردنت  تقو  ایآ 

ینامداش یتسردنت و 

َِکلْضَف َِکتاَضْرَم َو  ِءاَِغْتبِال  اَِهب  ِینَتْطَّشَن 

3/15 .يدیشخب يداش  تناسحا  يدونشوخ و  ِتساوخرد  يارب  یتسردنت )  ) نآ هلیسو  هب  ارم 

یهلا شیاشگ  هدنب و  یتسردنت 

َکِجَرَف َیلِإ  ِهَّدِّشلا  ِهِذَه  ْنِم  ِیتَماَلَس  ...ْلَعْجا  َو 

6/15 .هد رارق  تشیاشگ  هب  ار  یتخس  نیا  زا  ما  یتسردنت  و 

یتسردنت ینیریش 

ِهَِیفاَْعلا َهَواَلَح  ِینْدِجْوَأ 

6/15 .امرف بایماک  یتسردنت  ینیریش  زا  ارم 

تمالس ییاراوگ 

ِهَماَلَّسلا َدَْرب  ِیْنقِذَأ 
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6/15 .ناشچب نم  هب  ار  یتمالس  ییاراوگ 

یتسردنت تمالس و  اب  هدنب ، ندومن  راگزاس 

ِهَِیفاَْعلِاب ِینِْحلْصَتْسا  َو 

33/16 .هاوخب یتسردنت  اب  ار  محالص  و 

ادخ تمحر  زا  يا  هرهب  یتسردنت ،

َِکتَِیفاَع ْنِم  ِیل  َْتلَّجَع  اَم  َِکتَمْحَر  ْنِم  یِّظَح  ْلَعَْجت  اَلَف 

1/18 .هدم رارق  يا ، هتخادنا  شیپ  نم  يارب  نونکا  هک  يا  یتسردنت  تتمحر ، زا  ارم  هرهب  سپ 

هدنب يارب  یتسردنت ، ندش  يراتفرگ  الب و 

َْتمَّدَق اَم  یِّنَع  ْرِّخَأ  َو  َتْرَّخَأ ، اَم  ِیل  ْمِّدَقَف  ...ُعِطَْقنَی  َال  ٍءاََلب  ْيَدَی  َْنَیب  ِهَِیفاَْعلا  ِهِذَه  ْنِم  ِهِیف  ُِّتب  ْوَأ  ِهِیف ، ُْتِللَظ  اَم  ْنُکَی  ْنِإ  َو 

ددرگ یمن  عطق  هک  يا  يراتفرگ  زا  شیپ  ما ، هدناسر  رس  هب  نآ  رد  ار  بش  ای  ما  هدرب  رـس  هب  نآ  رد  ار  زور  هک  یتسردنت  نیا  رگا  و 
.زادنا سپ  يا ، هتخادنا  شیپ  نم  زا  هچنآ  زادنا و  شیپ  يا ، هتخادنا  ریخأت  هب  میارب  هچنآ  سپ  دشاب ،

2/18
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تیفاع الب و 

ِهَِیفاَْعلِاب ِءاَلَْبلا  َْلبَق  َّیَلَع  ُْنْنماَف 

20/20 .راذگ ّتنم  نم  رب  یتسردنت  اب  يراتفرگ ، زا  شیپ  سپ 

تدابع رد  یتسردنت 

ٍهَداَبِع ِیف  ًهَّحِص  ِیْنقُزْرا 

.امرف يزور  تدابع ، رد  یتسردنت  ارم 

27/20

يراتفرگ یتسردنت و  رد  هدنب ، تساوخرد  تباجا 

ٍءاََلب ْوَأ  ٍهَِیفاَع  ْوَأ  ٍءاَخَر ، ْوَأ  ٍهَّدِش  ْوَأ  َءاَّرَض ، ْوَأ  ُْتنُک  َءاَّرَس  ِیف  یِّنَع ، ْتَأَْطبَأ  ْنِإ  ِیل َو  َِکَتباَجِإ  ْنِم  اًِسیآ  ...ِیْنلَعَْجت  َال  َو 

8/21 .يراتفرگ ای  یتسردنت  ای  یخارف ، ای  یگنت  ای  یتخس ، ای  مشاب  یشوخ  رد  هدن ، رارق  دوش -  رید  هچرگ  تتباجا -  زا  دیماان  ارم  و 

هدنب یتسردنت  یهلا و  ياضر 

ٍهَِیفاَع ِیف  یِسْفَن  ْنِم  اَهاَضِر  َکِسْفَِنل  ْذُخ 

1/22 .امن تفایرد  تیفاع  لاح  رد  نم  زا  ار  دوخ  ياضر 

يرامیب یتسردنت و  تمعن 

ِمَقَّسلا ِهَّحِّصلا َو  ِرْسُْعلا َو  ِرُْسْیلا َو  ِیف  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اَِمب  ََکل  ِرْکُّشلا  ِیف  يِریِصْقَت  َْدنِع  َّقَْحلا  ِیْنقُزْرا  َو 

، مدومن یهاتوک  يا  هتـشاد  ینازرا  نم  هب  يرامیب  یتسردـنت و  یتخـس و  یناـسآ و  رد  هک  ییاـه  تمعن  هب  رکـش  رد  هک  یماـگنه  و 
11/22 .امرف ما  يزور  ار  قح  هب ) فارتعا  )

یتسردنت رد  هدنب ، ندربورف 

َکَتَِیفاَع ِیْنلِّلَج 

1/23 .ریگارف تتیفاع  اب  ارم 
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یتسردنت هب  هدنب ، نتشاد  هاگن 

َِکتَِیفاَِعب یِّنِّصَح 

1/23 .نک مظفح  تتیفاع  هب 

هدنب هب  یتسردنت ، ندیشخب  ندرک و  اطع 

َکَتَِیفاَع ِیل  ْبَه  َو  َِکتَِیفاَِعب ، َّیَلَع  ْقَّدَصَت 

1/23 .شخبب نم  هب  ار  تتیفاع  هد و  هقدص  نم  هب  ار  تتیفاع 

یتسردنت اب  هدنب ، ندش  زاین  یب 

َِکتَِیفاَِعب ِیِننْغَأ 

1/23 .امرف زاین  یب  تتیفاع  هب  ارم 

هدنب يارب  یتسردنت ، ندنارتسگ 

َکَتَِیفاَع ِینْشِْرفَأ 

1/23 .نارتسگب میارب  ار  تتیفاع 

هدنب يارب  یتسردنت ، ِنداد  ناماس 
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َکَتَِیفاَع ِیل  ِْحلْصَأ 

1/23 .هد ناماس  نم  رب  ار  تتیفاع 

یتسردنت هدنب و  نیب  نتخادنین  ییادج 

ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  ِیف  َِکتَِیفاَع  َْنَیب  ِیْنَیب َو  ْقِّرَُفت  َال 

1/23 .زادنین ییادج  تتیفاع  نم و  نیب  ترخآ  ایند و  رد 

یتسردنت هب  هدنب ، نتخاس  یمارگ 

َِکتَِیفاَِعب ِیْنمِرْکَأ 

1/23 .راد ما  یمارگ  تتیفاع  هب 

هدنب هب  تیفاع ، سابل  ندناشوپ 

َکَتَِیفاَع ِینِْسْبلَأ 

1/23 .ناشوپب نم  رب  ار  تتیفاع  سابل 

اًلُّضَفَت َِکتَِیفاَع  ِْرتِِسب  ِینُْرتْسا 

.ناشوپب تتیفاع  هدرپ  هب  ارم  شیوخ ، لضف  اب 

21/31

ِهَِیفاَْعلا َنَنُج  ِهِیف  اَنِْسْبلَأ 

7/43 .ناشوپب ام  هب  ار  تیفاع  ياه  ششوپ  هام )  ) نآ رد 

َِکتاَفاَعُم َءاَدِر  ِینِّدَر  َو  َِکتَِیفاَع ، ِلَابْرِِسب  ِیْنِلبْرَس 

112/47 .نک منت  رب  ار  تا  یتسردنت  يادر  ناشوپب و  نم  هب  ار  دوخ  تیفاع  سابل 

اَهَتْسَْبلَأ ٍهَِیفاَع  ...ْنِم  ْمَک 

11/49 .يدناشوپ نم ) رب   ) هک يا  یتسردنت  ياه ) هماج   ) رایسب هچ 
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َکَتَِیفاَع ِینَتْسَْبلَأ  َو  َكُْوفَع ، ِینَلَمَش  اًمیِدَقَف  یِّنَع  ُفْعَت  ْنِإ  َو 

4/50 .يا هدناشوپ  نم  رب  ار  شیوخ  تیفاع  هتفرگارف و  ارم  تشیاشخب  هک  تسینامزرید  زا  سپ  يرذگرد ، نم  زا  رگا  و 

صاخ ياه  یگژیو  اب  يا ، یتسردنت 

ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  َهَِیفاَع  َهَِیفاَْعلا ، ِینََدب  ِیف  ُدِّلَُوت  ًهَِیفاَع  ًهَیِماَن ، ًهَِیلاَع  ًهَِیفاَش  ًهَِیفاَک  ًهَِیفاَع  ِیِنفاَع 

2/23 .ترخآ ایند و  تیفاع  دَیاز ، تیفاع  ممسج  رد  هک  یتیفاع  .نوزفازور  یلاع و  شخب ، يدوبهب  یفاک ، یتیفاع  .هد  تیفاع  نم  هب 

ندب نید و  رد  یتمالس  یتسردنت و 

ِینََدب ِینیِد َو  ِیف  ِهَماَلَّسلا  ِْنمَْألا َو  ِهَّحِّصلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

3/23 .راذگ ّتنم  نم  رب  ممسج  منید و  رد  یتمالس  ینمیا و  یتسردنت و  اب  و 

نیدلاو يارب  نادنزرف ، نت  نتشاد  ملاس 

ْمُهَقاَلْخَأ ْمُهَناَیْدَأ َو  ْمُهَناَْدبَأ َو  ِیل  َّحِصَأ  ...یَِهلِإ 

2/25 .رادب ملاس  نم  يارب  ار  ناشقالخا  نید و  ندب و  ادنوادخ 

نادنزرف مادنا  ناج و  هب  ندیشخب  تیفاع 

ْمِهِْرمَأ ْنِم  ِِهب  ُتِینُع  اَم  ِّلُک  ِیف  ْمِهِحِراَوَج َو  ِیف  ْمِهِسُْفنَأ َو  ِیف  ْمِِهفاَع 
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2/25 .هد یتسردنت  تسا -  مهم  نم  يارب  هک  ناشیاهراک -  اضعا و  ناج و  رد  ار  نانآ 

یتمالس تیفاع و  و  ناملسم ، دهاجم 

َهَماَلَّسلا ُْهبِحْصَأ  َو  ِهَِیفاَْعلِاب ، ُهَّلََوت 

14/27 .امرف شهارمه  ار ، اه  تفآ  زا  ییاهر  ریگ و  هدهع  هب  ار  شا  یتسردنت 

( یصاعم زا   ) یتمالس هبوت و 

َیَِقب امِیف  ِهَماَلَّسلا  َو  َفَلَس ، اَم  ِوْحَمِل  ًهَبِجُوم  ًَهبَْوت  ...ِهِذَه  ِیَتبَْوت  ْلَعْجاَف 

.نادرگ تسا ، هدنام  هچنآ  رد  یتمالس  هتشذگ و  هچنآ  وحم  ببس  يا  هبوت  ار  ما  هبوت  نیا  سپ 

20/31

یهلا ياهرفیک  زا  مادنا ، ندنام  ملاس 

َِکتاَِعبَت ْنِم  اَِهلاَیِح  یَلَع  ٍهَحِراَج  ُّلُک  اَِهب  ُمَلْسَت  ًَهبَْوت  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا َو 

22/31 .دَنام ملاس  تیاهرفیک  زا  دوخ  مهس  هب  يوضع  ره  نآ  اب  هک  يا  هبوت  .منک  یم  هبوت  تهاگرد  هب  نم  انامه  ادنوادخ و 

ناهانگ ياه  ییاوسر  زا  یششوپ  یهلا ، تیفاع 

اًْرتِس اَهِِحئاَضَف  ْنِم  ِیل  َُکتَِیفاَع  َْتناَک  اَُهتْحَرَتْجا ، ٍبُونُذ  ِِرئاَبَک  َو 

.دیدرگ یششوپ  نم  يارب  نآ ، ياه  ییاوسر  زا  وت  نتشاد  تیفاع  هک  ما  هداد  ماجنا  یگرزب  ناهانگ  و 

18/32

تیفاع ِفالخ  هار  هب  ندش  لیامتم  ببس 

ِهَِیفاَْعلا ِّدِض  َیلِإ  ُبَْرقَأ  ...َیِه  ِیتَّلا  َیلِإ  َحَنَْجن  ...َكَرْدَق  َطِمْغَنَف  َتْرَّیََخت  اَّمَع  ِهَفِْرعَْملا  َزْجَع  اَنْمُسَت  َال 

رت کیدزن  تیفاع  ّدـض  هب  هک  هچنآ  هب  میرامـش و  کبـس  ار  وت  رْدـق  ات  زاسن ، يا  هدومن  رایتخا  هچنآ  تخانـش  زا  زجع  راـچد  ار  اـم 
3/33 .مییامن هیکت  تسا ،

یهاگآ زا  سپ  هدنب ، هب  ندیشخب  تیفاع 
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َكِْربُخ َدَْعب  َِکتاَفاَعُم  ...یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

1/34 .تا یهاگآ  زا  سپ  تا  یشخب  تیفاع  رب  ار ، وت  ساپس  ادنوادخ 

ناگدنب هب  ندیشخب  تیفاع  رثا 

ْمِهِراَْصبَأ َنوُد  ًاباَجِح  اََنل  َُکتَِیفاَع  َْتناَک 

2/34 .داد رارق  ناشنامشچ  شیپ  يا  هدرپ  ام  يارب  وت  ندیشخب  تیفاع 

ناگدیرفآ هب  یشخب  تیفاع  یهلا و  لّضفت 

َْتیَفاَع ْنَم  یَلَع  ٌلَّضَفَتُم  َکَّنَِأب  ٌهَدِهاَش  ...ِهَّیِرَْبلا  ُّلُکَف 

8/37 .يا هدومن  راتفر  لضف  هب  یشخب ، تیفاع  ار  هک  ره  وت  هک  دنهاوگ  ناگدیرفآ  همه  سپ 
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تمالس هاگیاج  هب  ندیسر  نآرق و 

ِهَماَلَّسلا ِّلَحَم  َیلِإ  ِهِیف  ُجُْرعَن  اًمَّلُس  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

8/42 .هد رارق  تمالس ، لحم  هب  نامجورع  يارب  ینابدرن  ار  نآرق  و 

اه يدب  زا  یتمالس  هام  ون ، هام 

ِتاَئِّیَّسلا َنِم  ٍهَماَلَس  ...َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

5و4/43 .دهد رارق  اه  يدب  زا  یتمالس  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

مالسا تمالس و  هام  ون ، هام 

ٍماَلْسِإ ٍهَماَلَس َو  ...َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

5و4/43 .دهد رارق  مالسا  تمالس و  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

دنزگ یب  تمالس و  هام  ناضمر ،

ٌماَلَس ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم  َوُه  ٍرْهَش  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.تسا تمالس  زیچ  ره  زا  هک  یهام  وت  رب  دورد 

34/45

( تشهب  ) تمالس يارس 

َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب ، ِماَلَّسلا  ِراَد  ِیف  ْمُهَعَم  اَْنلَعْجا 

نیرت نابرهم  يا  تدوخ ، تمحر  هب  .هد  رارق  تشهب )  ) یتمالس هناخ  رد  نانآ  هارمه  هب  ار  ام 

65/47 .نانابرهم

دنوادخ زا  یتسردنت ، تساوخرد 

َهَِیفاَْعلا َهَنِینْأَمُّطلا َو  َهَعَّسلا َو  َهَّحِّصلا َو  َهاَفاَعُْملا َو  ...َِیل  ْعَمْجا 

130/47 .زاس مهارف  میارب  ار ، تیفاع  شمارآ و  یخارف و  یتسردنت و  یتمالس و 
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یتسردنت زا  هدنب ، هرهب  نتخاس  ناوارف 

ُْهنِم ِیبیِصَن  یِّظَح َو  َرِّفَُوت  ْنَأ  ...ٍهَِیفاَع  ْوَأ  ٍْریَخ  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَسَق  اَمْهَم  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

زا ارم  بیـصن  هرهب و  ییامن ، یم  تمـسق  تیفاع  ای  یکین  تنامیا ، اب  ناگدنب  نایم  هاگره  هک  میامن  یم  تساوخرد  وت  زا  ادـنوادخ ،
.نادرگ دایز  نآ 

2/48

هدنب هب  یتسردنت ، معط  ندناشچ 

ِیلَجَأ یَهَْتنُم  َیلِإ  ِهَِیفاَْعلا  َمْعَط  ِیْنقِذَأ 

14/48 .ناشچب نم  هب  ما  یگدنز  تّدم  نایاپ  ات  ار  تیفاع  معط 

ادخ زا  هدش  تساوخرد  تجاح  رد  هدنب ، نت  تیفاع 

يِدَسَج اَهِیف  ِفاَع  ...ِیتَجاَح  ِهِذَه  َّمُهَّللا 

7/54 .شخب تیفاع  نآ  رد  ار  منت  .تسا  نیا  نم  هتساوخ  ادنوادخ 
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: زا یتمالس  ندومن  تساوخرد  ادخ  زا 

دناسرت یم  ار  هدنب  هکنآ  .أ 

ِینَدَّعََوت ْنَّمِم  ًهَماَلَس  ...ِیل  ْبَه 

.شخب یتمالس  دومن ، مدیدهت  هکنآ  زا  ارم 

8/20

دسح .ب 

ِدَسَْحلا َنِم  ِرْدَّصلا  َهَماَلَس  ِیْنقُزْرا  َو 

.نادرگ ما  يزور  ار  دسح  زا  هنیس  تمالس  و 

12/22

وزرآ بیرف  .ج 

ِهِروُرُغ ْنِم  اَنْمِّلَس 

2/40 .هد یتمالس  شبیرف  زا  ار  ام 

لد رد  زیگنا  هسوسو  ياه  هشیدنا  .د 

اَنِِرئاَمَض ِهَّحِص  ْنَع  ِسِواَسَْولا  ِتاَرَطَخ  ِِهب  ْبُجْحا  َو 

11/42 .رادزاب ام  ملاس  نورد  زا  ار  زیگنا  هسوسو  ياه  هرطاخ  نآ ، اب  و 

دنراچد نآ  هب  نازینک  نامالغ و  هچنآ  ه ._

َِکئاَمِإ َكِدِیبَع َو  ِتاَقَبَط  ِِهب  َْتیَلَْتبا  اَّمِم  ِیِنفاَع  َو 

105/47 .شخب تیفاع  يا ، هدومن  التبم  نآ  هب  ار  تنازینک  نامالغ و  فلتخم )  ) تاقبط هچنآ  زا  ارم  و 

رقف یتسد  گنت 

یتسد گنت  اب  هدنب ، هوکش  ِنتخیرن  ورف 
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ِراَْتقِْإلِاب یِهاَج  ْلِذَْتبَت  َال 

26/20 .زیرم ورف  یتسدگنت ، اب  ار  مهوکش 

يرگناوت یتسد و  گنت  رد  هدنب ، تساوخرد  تباجا 

َءاَوَْأل ْوَأ  ٍهَدِج  ...ِیف  یِّنَع ، ْتَأَْطبَأ  ْنِإ  ِیل َو  َِکَتباَجِإ  ْنِم  اًِسیآ  ...ِیْنلَعَْجت  َال  َو 

8/21 .یتسدگنت ای  مشاب  يرگناوت  رد  هدن ، رارق  دوش -  رید  هچرگ  تتباجا -  زا  دیماان  ارم  و 

یتسد گنت  نیدلاو و 

!؟ َّیَلَع ِهَعِسْوَّتِلل  اَمِهِسُْفنَأ  یَلَع  اَمُهُراَْتقِإ  َْنیَأ 

؟ دوش یم  هچ  دنا ، هتفرگ  دوخ  رب  نم  شیاشگ  يارب  مردام ) ردپ و   ) ود نآ  هک  ییاه  یگنت 

10/24

یگنت

ناگتشرف ياج  نتخاس  گنت 

َنِیبَّرَقُْملا ُهَتَِکئاَلَم  ِِهب  ُمِحاَُزن  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

16و10/1 .مییامن گنت  بّرقم  ناگتشرف  رب  ار  اج  نآ ، ببس  هب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 
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یگدنز رد  یتخس  یگنت و  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا 

ِهِقیِض َیلِإ  ِشاَعَْملا  ِهَعَس  ْنِم  ْمِهِجوُرُخ  ...یَلَع  ْمُهْرُکْشا  َو 

8/4 .نک تیانع  شاداپ  دنداتفا ، یتخس  هب  تحار  یگدنز  زا  هکنآ  رطاخ  هب  ار  ناشیا  و 

یهلا مرک  ندوبن  قیض 

ٍدَحَأ ِلاَءوُس  ْنَع  ُقیِضَی  َال  َکَمَرَک  َّنَأ 

19/13 .ددرگ یمن  گنت  یسک  تساوخرد  زا  وت  ششخب  انامه 

دنوادخ ناسحا  ندوبن  قیض 

َُکلْضَف یِّنَع  َّنَقیِضَی  اَلَف  ...َِکب  ِِذئاَْعلا  ُماَقَم  اَذَهَف 

15/32 .دیامن یگنت  نم  زا  وت  لضف  ادابم  سپ  .تسوت  هب  هدش  هدنهانپ  ِهاگیاج  نیا  سپ 

ردام مِحر  یگنت 

ِبُجُْحلِاب اَهَتْرَتَس  ٍهَقِّیَض  ٍمِحَر  َیلِإ  ...ِماَظِْعلا  ِِقیاَضَتُم  ٍْبلُص  ْنِم  اًنیِهَم  ًءاَم  ِینَتْرَدَح  َْتنَأ  َّمُهَّللا َو 

اب ار  نآ  هک  گنت  یمحر  يوس  هب  هدـینت ، مهرد  ياه  ناوختـسا  اب  یبلـص  زا  مدوب ،)  ) تسپ یبآ  هک ) ماگنه  نآ   ) ارم وت  ادـنوادخ و 
23/32 .يدومن ریزارس  يدناشوپ ، اه  هدرپ 

تشپ ياه  هرهم  ِخاروس  یگنت 

ٍهَقِّیَض ٍمِحَر  َیلِإ  ِِکلاَسَْملا  ِجِرَح  ...ٍْبلُص  ْنِم  اًنیِهَم  ًءاَم  ِینَتْرَدَح  َْتنَأ  َّمُهَّللا َو 

23/32 .يدومن ریزارس  گنت ، یمحر  يوس  هب  گنت  ياه  هار  اب  یبلص  زا  مدوب ،)  ) تسپ یبآ  هک ) ماگنه  نآ   ) ارم وت  ادنوادخ و 

دحل یگنت  ندنادرگ  خارف  یهلا و  تمحر 

اَنِدِحاَلَم ِقیِض  ِیف  َِکتَمْحَِرب  اََنل  ْحَْسفا  َو 

14/42 .نادرگ داشگ  ام  يارب  ار  نامیاهدحل  یگنت  تتمحر ، هب  و 

ییاهنت
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اهنت ره  سردایرف  ادخ ،

ٍدیِرَف ٍلوُذْخَم  ِّلُک  َثْوَغ  اَی 

4/16 .اهنت هدشراوخ  ره  سردایرف  يا 

ناوتان اهنت و  هدننک  تیافک  ادخ ،

ِفیِعَّضلا ِدْرَْفلا  َِیفاَک  اَی  َّمُهَّللا 

1/21 .ناوتان ياهنت  صخش )  ) هدننک تیافک  يا  ادنوادخ 

ندنام اهنت  و  يراکاطخ ،

یِعَم َبِحاَص  اَلَف  اَیاَطَْخلا  ِیْنتَدَْرفَأ 

.مرادن یهارمه  هدنادرگ و  اهنت  ارم  اهاطخ 

1/21
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هدنب ندراذگ  اهنت 

؟ ِینَتْدَْرفَأ َْتنَأ  ِینُدِعاَُسی َو  ْنَم 

؟2/21 يا هتشاذگ  اهنت  ارم  وت  هک  یلاح  رد  دهد ، يرای  ارم  یسک  هچ 

هدنب تجاح  هدنروآرب  اهنت  ادخ ،

ِیتَجاَِحب ْدَّرَفَت  َْلب  ... 

.نک اور  ییاهنت  هب  ار  متساوخرد  هکلب  ...

2/22

دوخ يارب  ییاهنت  هدننیزگرب  ادخ ،

ََکل َکیِرَش  َال  َكَدْحَو 

12/22 .یکیرش یب  هناگی و 

ُدِّرَفَتُْملا ُدْرَْفلا  ...َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ 

3/47 .ریظن یب  ياهنت  .تسین  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت 

نارادزرم ياه  یتخس  رازگراک  اهنت  ادخ ،

ْمِِهنَءُوم ِهَیاَفِِکب  ْدَّحََوت 

.امرف تیافک  ییاهنت  هب  ار  ناشیاه  ینیگنس 

2/27

ادخ اب  ندیزگ  ییاهنت  ناناملسم و 

َكُْریَغ ِضْرَْألا  ِعاَِقب  ِیف  َدَبُْعی  َال  یَّتَح  َِکب  ِهَْولَْخِلل  ْمِِهتََذباَنُم  ْنَع  َو  َِکتَداَبِِعل ، ْمِِهَتبَراَُحم  ْنَع  ْمُهْغِّرَف  َو 

، نمشد اب  گنج  هب  ِیمرگرس  زا  ار  ناشرطاخ  و 

7/27 .دوشن شتسرپ  وت  زج  نیمز ، ياج  همه  رد  ات  زاس ، هدوسآ  تدوخ  اب  تولخ  يارب  نانآ ، اب  رازراک  شیوخ و  تدابع  يارب 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 728 

http://www.ghaemiyeh.com


هدنب ییاهنت  هب  ادخ ، محر 

َْکیَدَی َْنَیب  ِیتَدْحَو  ْمَحْراَف  َّمُهَّللا 

23/31 .امرف محر  تربارب ، رد  ما  ییاهنت  هب  سپ  ادنوادخ ،

یهارمگ نابایب  رد  هدنب ، ندرک  اهر  اهنت  و  ناطیش ،

اًدیِرَف َِکبَضَِغل  ِینَرَحْصَأَف 

.دومن اهر  تمشخ  نابایب  رد  اهنت  ارم  سپ 

13/32

هدنب هب  ادخ ، ندرک ) یکین  ناسحا و   ) ییاهنت هب 

َكِدْهَِعب یَفَو  ْنَم  ِِهب  ُدَّحَوَتَت  اَِمب  ِینْدَّحََوت 

.هدرک افو  وت  دهع  هب  هک  یسک  اب  ینک  یم  یکین  هک  هنوگنامه  نک ، یکین  نم  هب  ییاهنت  هب  دوخ  وت 

88/47

ادخ اب  تاجانم  هب  هدنب ، ندرب  رس  هب  اهنت 

ِراَهَّنلا ِْلیَّللِاب َو  َِکتاَجاَنُِمب  َدُّرَفَّتلا  َِیل  ْنِّیَز  َو 

110/47 .ارایب میارب  زور  بش و  رد  ار  تدوخ  اب  تاجانم  ییاهنت  و 
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ادخ اب  ندرک ) تولخ  و   ) ندرب رس  هب  اهنت 

َِکب ُتْوَلَخ  اَذِإ  ِینْعَض  َو 

.نادرگ نتورف  ارم  مدرک ، تولخ  وت  اب  نوچ  و 

118/47

ادخ يارب  يراد  هدنز  بش  و  ییاهنت ،

ََکل ِدُّجَهَّتلِاب  يِدُّرَفَت  َو  َِکتَداَبِِعل ، ِهِیف  یِظاَقیِِإب  ِیْلَیل  ْرُمْعا 

.نادرگ دابآ  وت ، يارب  يراد  هدنز  بش  هب  مندوب  اهنت  و  تا ، یگدنب  يارب  منتخاس  رادیب  اب  ار  مبش 

123/47

زیگناداسف ِشیامزآ  و  ییاهنت ،

َِکتَْنِتف ِتاَغََزن  ْنِم  ِیل  ُضِْرعَی  اَِمب  ِیتاَوَلَخ  ...ِْطبُْحت  َال 

131/47 .نکن لطاب  دوش ، یم  راکشآ  میارب  هک  تزیگناداسف  ياه  شیامزآ  اب  ار  میاه  ییاهنت 

نمشد ربارب  رد  هدنب ، ییاهنت  هب  ادخ  ییانیب 

ِیناَواَن ْنَم  ِدَدَع  ِرِیثَک  ِیف  ِیتَدْحَو  ...َیلِإ  یَِهلِإ  اَی  َتْرَظَنَف 

5/49 .يدرک هدهاشم  هدرک ، ینمشد  نم  اب  هک  یسک  رامش  یب  ِنایهاپس )  ) ربارب رد  ار  ما  ییاهنت  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 

نمشد نتشاذگ  اهنت 

ُهَدْحَو ٍدیِدَع  ٍعْمَج  ِدَْعب  ْنِم  ُهَتْرَّیَص  َو 

6/49 .یتشاذگ اهنت  ار  وا  دوب ، رایسب  یهورگ  رد  هکنآ  زا  سپ  و 

ینتورف عضاوت 

ییاناوت

ناگدیرفآ رب  ناسنا  يرترب  لماع  ییاناوت ،
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ِْقلَْخلا ِعیِمَج  یَلَع  ِهَکَلَْملِاب  َهَلیِضَْفلا  اََنل  َلَعَج 

18/1 .داد يرترب  ناگدیرفآ  همه  رب  ار ) ام  ، ) ام هب  تردق  نداد  اب 

اهنآ زا  هفیظو  نتشادرب  ناملسم و  تّما  یناوتان 

ِِهب اََنل  َهَقاَط  َال  اَم  اَّنَع  َعَضَو  ْدََقل 

23/1 .هتشادرب میرادن  تقاط  نآ  هب  هچنآ  ام  شود )  ) زا

ناوت فیلکت و 

اًعْسُو اَّلِإ  اَنْفِّلَُکی  َْمل 

23/1 .هدومنن فیلکت  ام  رب  ناوت ، هزادنا  هب  زج  دنوادخ ) )

ادخ ییاناوت  تردق و 

َمُظَع ْنِإ  ٍءْیَش َو  ْنَع  ُزِْجعَت  َال  ِیتَّلا  ِِهتَرْدُِقب  ...ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهِِّیبَن  ٍدَّمَحُِمب  اَْنیَلَع  َّنَم  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 
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رگا يزیچ -  زا  هک  شتردق  هب  داهن ، ّتنم  ام  رب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  شربمایپ  هب  هک  ار  ییادخ  ساپـس  و 
1/2 .تسین ناوتان  دشاب -  گرزب  هچ 

ادخ ییاناوت  تردق و  زا  يزیچ ، ندیهرن 

َفَُطل ْنِإ  ٌءْیَش َو  اَُهتوُفَی  َال  ...ِیتَّلا  ِِهتَرْدُِقب  ...ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهِِّیبَن  ٍدَّمَحُِمب  اَْنیَلَع  َّنَم  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

هچ رگا  يزیچ -  هک  شتردق  هب  داهن ، ّتنم  ام  رب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّـمحم -  شربمایپ  هب  هک  ار  ییادـخ  ساپس 
1/2 .دبای یمن  ییاهر  وا  زا  دشاب -  درخ 

ادخ يرای  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ییاناوت 

َكِرْصَِنب ِهِفْعَض  یَلَع  اًیِّوَقَتُم  ...ْمِْهَیلِإ  َدَهَنَف 

19/2 .تخات نانآ  يوس  هب  وت ، کمک  هب  دوخ  فعض  ندیشخب  تّوق  اب  سپ 

یهلا هّوق  لضف  هب  نازاین ، یب  يزاین  یب 

َِکتَُّوق ِلْضَِفب  َنوُفَتْکُْملا  یِفَتْکَی  اَمَّنِإ  َّمُهَّللا 

11/5 .دنوش یم  زاین  یب  وت  يورین  ینوزف  هب  نازاین  یب  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ 

دنوادخ ییاناوت  ندوب  ریگارف 

َُکناَْطلُس َکُْکُلم َو  اَنیِوْحَی 

.دریگ یمارف  ار  ام  هک  تسوت  ییاورنامرف  هطلس و 

10/6

ناگدنب ناوت  ندومن  تسس  یهلا و  مشخ 

اَْنیَلَع َکُطِخُْسی  اَّمَع  اَنَتَُّوق  ْنِهْوَأ 

3/9 .نک تسس  دزاس  یم  نیگمشخ  ام  رب  ار  وت  هک  يراک  زا  ار  نامناوت 

هدنب شبنج  ادخ و  ییاناوت 

َِکتَّوُِقب اَّلِإ  اََنل  َلْوَح  اَلَف 
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.تسین وت  تردق  هب  زج  ام  يارب  یشبنج  سپ 

5/9

شندرک يرای  اب  هدنب ، هب  نداد  ییاناوت 

َِکنْوَِعب اَّلِإ  اََنل  َهَُّوق  َال  َو 

.تسین وت  يرای  هب  زج  ام  يارب  ییورین  و 

5/9

ِرْصَّنلِاب يِدِّیَءُوم  اَی 

7/51 .ندومن يرای  اب  هدنهدورین  يا 

یتسردنت ماگنه  ادخ ، تعاطا  رب  هدنب  نتخاس  اناوت 

َِکتَعاَط ْنِم  َُهل  ِینَتْقَّفَو  اَم  یَلَع  اَهَعَم  ِینَْتیَّوَق 

3/15 .يدنادرگ میاناوت  هداد ، مقیفوت  دوخ  تعاط  رب  یتسردنت )  ) نآ اب 

یهلا تردق  رد  ناگدیرفآ ، نتفرگ  رارق 

ِهِعْسُو ِیف  ْمُهُّلُک  ُِقئاَلَْخلا  َعَسَّتا  يِذَّلا  َْتنَأ 

10/16 .دنا هدیجنگ  شتردق  هرتسگ  رد  ناگدیرفآ  همه  هکنآ  ییوت 
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هدنب تساوخرد  نتخاس  اور  ادخ و  ییاناوت 

َِکتَرُْدق ِیف  َكُدَّأَکَتَی  َال  َو  َکِعْسُو ، ِیف  َْکیَلَع  ُقیِضَی  َال  َِکلَذ  َّنِإ 

34/16 .دشاب یمن  تخس  تتردق  ربارب  رد  تسین و  راوشد  وت  رب  تا  ییاناوت  هرتسگ  ربارب  رد  نم ) ياه  هتساوخ   ) نیا هک  یتسرد  هب 

َِکتَرُْدق ِیف  َكُدَّأَکَتَی  َال  َو  َكِدْجُو ، ِیف  َْکیَلَع  ُقیِضَی  َال  َِکلَذ  َّنِإَف 

16/49 .دشاب یمن  تخس  وت  رب  تتردق  ربارب  رد  تسین و  راوشد  وت  رب  تا  ییاراد  ربارب  رد  راک )  ) نیا هک  یتسرد  هب  سپ 

شا یگدنامرد  ماگنه  هدنب ، نتخاس  اناوت 

ُْتبِصَن اَذِإ  َِّیف  َِکتَُّوق  يَْوقَأ  ...ْلَعْجا 

11/20 .هد رارق  مدش  هدنامرد  هک  یماگنه  نم ، رد  ار  تا  ییاناوت  نیرت  يوق 

یهلا تردق  رد  رّکفت  هب  یناطیش ، تائاقلا  لیدبت 

َِکتَرُْدق ِیف  اًرُّکَفَت  ...یِعوُر  ِیف  ُناَْطیَّشلا  یِْقُلی  اَم  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

13/20 .هد رارق  ار  تتردق  رد  هشیدنا  دنکفا ، یم  نم  لد  رد  ناطیش  هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

ادخ مشخ  ربارب  رد  هدنب ، يارب  يا  هدنهدورین  ِدوبن 

ِیل َدِّیَءُوم  اَلَف  َِکبَضَغ  ْنَع  ُْتفُعَض 

1/21 .مرادن يا  هدنهد  يرای  ما و  هدش  ناوتان  وت  مشخ  ربارب  رد 

ادخ يوس  هب  نتشاد  تبغر  هب  هدنب ، لد  نتخاس  اناوت 

َْکَیلِإ ِهَبْغَّرلِاب  ِهِّوَق  ...َِکتَّبَحَمِل َو  ِیْبلَق  ْغِّرَف 

10/21 .هد ییاناوت  دوخ ، يوس  هب  تبغر  هب  نادرگ و  یلاخ  تا  یتسود  يارب  ار  ملد 

ادخ نامرف  زا  تعاطا  رب  نتفای  ییاناوت 

َِکتَعاَط ْنِم  ِِهب  ِینَتْرَمَأ  اَم  یَلَع  ِهَّوُْقلا  ...ِهَّحِّصلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

3/23 .راذگ ّتنم  نم  رب  يا -  هداد  نامرف  نآ  هب  ارم  هک  تتعاط -  ماجنا  رب  ییاناوت  یتسردنت و  اب  و 
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اناوت ناوتان و  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ٍدیِدَش ٍفیِعَض َو  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِینْذِعَأ 

6/23 .هد هانپ  اناوت  ناوتان و  ره  ّرش  زا  ارم 

نادنزرف يدنمناوت 

ْمُهَفیِعَض ِیل  ِّوَق  ...یَِهلِإ 

.امن دنمورین  میارب  ار  ناشناوتان  ادنوادخ 

2/25

ناناملسم ریبدت  نتخاس  دنمناوت 

ِماَلْسِْإلا ِلْهَأ  َلاَِحم  َِکلَِذب  ِّوَق  َّمُهَّللا َو 
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7/27 .شخب تّوق  ار  ناناملسم  ریبدت  نآ ، هلیسو  هب  ادنوادخ و 

ییاناوت زا  ناکرشم ، نت  نتخاس  یهت 

ِهَّوُْقلا َنِم  ْمُهَناَْدبَأ  ...ِلْخَأ  َّمُهَّللا 

.راد یهت  تّوق  زا  ار  ناشیاه  نت  ادنوادخ ،

11/27

مالسا نایوجگنج  يدنمناوت 

َهَّدِّشلا ُْهقُزْرا  ...َرُْسْیلا َو  ِهِّقَلَف  ...ْمُهَدَهاَج  ٍدِهاَُجم  ْوَأ  َِکتَِّلم ، ِلْهَأ  ْنِم  ْمُهاَزَغ  ٍزاَغ  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

نک وربور  یناسآ  اب  ار  وا  سپ  دیامن ، داهج  ناشیا  اب  هک  يدهاجم  ره  دگنجب و  اهنآ  اب  هک  تنید  لها  زا  يا  هدنمزر  ره  ادنوادخ و 
14و13/27 .امن شا  يزور  ار  يدنمورین  و 

ییاناوت لامک  لماک و  تردق  ياراد  ادخ 

ِهَّوُْقلا ِلْوَْحلا َو  ُهَلیِضَف  َو  ِدَمَّصلا ، ِهَرْدُْقلا  ُهَکَلَم  ...یَِهلِإ  اَی  ََکل 

10/28 .تسوت ِنآ  زا  ورین ، ناوت و  لامک  یگشیمه و  ِتردق  ّطلست  ادنوادخ 

وا رب  ادخ  ییاناوت  هب  هدنب  لهج 

ِْهیَلَع َِکتَرْدُِقب  ِلِهاَْجلاَک  .اًریِْرغَت  ُْهنَع  َْتیَهَن  اَم  یَطاَعَت  َو  اًطیِْرفَت ، ِِهب  َتْرَمَأ  اَّمَع  َرَّصَقَف 

ماجنا يا ، هدومن  یهن  نآ  زا  هچنآ  یکاب  یب  اب  هدرک و  یهاتوک  يا  هدرک  رما  هچنآ  زا  يراگنا  لهس  اب  سپ 

.شدوخ رب  وت  تردق  هب  نادان  دننام  .هداد 

7و6/31

هدننکزاین یب  ِییاناوت  هب  هدنب ، ندش  اناوت 

ٍهَِیفاَک ٍهَّوُِقب  ِینِّوَقَف  َِکتَُّوق ، ْنَع  اَّلِإ  اَیاَطَْخلا  ِنَع  ِیب  َكاَسِْمتْسا  َال  ...ُهَّنِإ  َّمُهَّللا َو 

19/31 .زاس يوق  ارم  یفاک ، ِتّوق  اب  سپ  .تسین  نکمم  میارب  اهاطخ  زا  يراددوخ  وت ، تردق  هب  زج  ادنوادخ 
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دوخ ناوت  تردق و  هب  هدنب ، نتشاذگناو 

ًهَدیَِعب یِّنِم  ُهَّوُْقلا  َِتناََکل  َو  ًالِزَتْعُم ، یِّنَع  ُلْوَْحلا  َناََکل  ِیتَُّوق  َیلِإ  ِینُّرَطْضَت  ْوَأ  ِیلْوَح ، َیلِإ  ِتَالاَْحلا  َْکِلت  ِیف  ِّبَر  اَی  ِیْنلِکَت  َْول 

؛ مرب هانپ  دوخ  يورین  هب  یتخاس ، یم  ریزگاـن  ارم  اـی  يدراذـگ  یماو  مدوخ  ییاـناوت  هب  لاوحا  نآ  رد  ارم  رگا  نم ، راـگدرورپ  يا  و 
.دش یم  رود  نم  زا  ورین  تفرگ و  یم  هرانک  نم  زا  ناوت  انامه 

25/32

َِکتَُّوق َِکلْوَح َو  َنوُد  ِیتَُّوق  ِیلْوَح َو  َیلِإ  ِیْنلِکَت  َال 

113/47 .راذگماو تدوخ  يورین  ییاناوت و  نودب  مدوخ  يورین  ییاناوت و  هب  ارم 

دوخ ندرک  کبس  زا  خزود ، شتآ  یناوتان 

اَْهَیلِإ َمَلْسَتْسا  اََهل َو  َعَشَخ  ْنَّمَع  ِفیِفْخَّتلا  یَلَع  ُرِدْقَت  َال  ...ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

هک یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،
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.تسین ددرگ ، وا  میلست  دیامن و  ینتورف  شیارب  هک  یسک  زا  اه ) هلعش   ) ندرک کبس  رب  رداق 

30و29/32

هدنب ناوت  دنوادخ و  ناوت 

َکَتَداَبِع اوُِکلْمَی  ْنَأ  َْلبَق  ْمُهَْرمَأ  یَِهلِإ -  اَی  َتْکَلَم - 

7/37 .دنشاب هتشاد  ییاناوت  وت  تدابع  رب  هکنآ  زا  شیپ  يا ، هتشاد  تسد  هب  ار  ناشرما  مامز  وت  نم ، يادخ  يا 

وا قزر  ندروخ  اب  ادخ ، تعاطا  رب  ییاناوت 

َِکتَعاَط یَلَع  ِِهب  يَْوقَی  يِذَّلا  َِکقْزِر  ْنِم  َلَکَأ  امِیف  َصاَصِْقلا  ُهْمُسَت  َْمل 

13/37 .یتساوخن صاقت  تفرگ ، ورین  تتعاط  رب  و  دروخ ، وت  يزور  زا  هچنآ  رد  وا  زا 

رشب شنیرفآ  ادخ و  تردق 

اَِهْلثِم یَلَع  َِکتَرْدُِقل  اًتاَْبثِإ  اَهَتْأَْشنَأ  ْنَِکل  ...

7/39 .دوش تباث  نآ  لثم  ندیرفآ )  ) رب تتردق  ات  يدیرفآ ، ار  نآ  هکلب  ...

( نآرق مهف  رب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  هب  نداد  ییاناوت 

ُهَلْمَح ْقُِطی  َْمل  ْنَم  َقْوَف  اَنَعَفْرَِتل  ِْهیَلَع  اَنَْتیَّوَق  َو 

تعفر تشادن ، ار  نآ  لّمحت  تقاط  هک  یسک  رب  ببس  نیدب  ات  يداد ، تّوق  نآ  تفایرد )  ) رب ار  ام  و 

5/42 .یشخب

ربمایپ نیرتاناوت  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ًهَعاَفَش َْکنِم  ْمُهَنَْکمَأ  َو  اًِسلْجَم ، َْکنِم  َنیِِّیبَّْنلا  َبَْرقَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِِهلآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  اَنَِّیبَن  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

دوـخ و سلجم  رد  ناربماـیپ  نیرت  کـیدزن  زیخاتـسر ، زور  داـب -  شنادـناخ  رب  وا و  رب  وـت  ياـهدورد  هک  ار -  اـم  ربماـیپ  ادـنوادخ 
18/42 .هد رارق  ناشیا  ناگدننک  تعافش  نیرتاناوت 

دنوادخ يرای  هب  زج  تسین ، یناوت 
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ِمیِظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َلْوَح َو  َال 

25/46 .گرزب هبترمدنلب  دنوادخ  يرای  هب  رگم  تسین ، ییورین  تکرح و  چیه 

یهلا ّطلست  رب  يا ، هبلغ  ّطلست و  نتشادن  ییاناوت 

ٌناَْطلُس َِکناَْطلُِسل  ْمُقَی  َْمل  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

16/47 .درادن ییاناوت  یتردق ، هطلس و  تا ، هبلغ  هطلس و  ربارب  رد  هکنآ  ییوت 

دنوادخ رایسب  ییاناوت 

َکَعَْنمَأ اَم  ٍکِیلَم  ْنِم  َکَناَْحبُس 

! يریذپان تسکش  هک  هاشداپ  يا  یهّزنم ! كاپ و 

24/47

ادخ ّیلو  يوزاب  هب  ندیشخب  ییاناوت 
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ُهَدُضَع ِّوَق  َو 

61/47 .هد تّوق  ار  شیوزاب  و 

هاگ هیکت  نیرتاناوت  ادخ و  ّیلو 

ِّزَعَْألا َِکنْکُِرب  ُْهنِعَأ  ...ِْهیَلَع َو  ِِهب  َتْمَْعنَأ  اَم  َرْکُش  َکِِّیلَِول  ْعِزْوَأَف  َّمُهَّللا 

يرای دوخ ، يورین )  ) هاگ هیکت  نیرتاناوت  هب  ار  وا  امرف و  ماهلا  يا ، هداد  تمعن  وا  هب  هک  ار  هچنآ  ِرکـش  دوخ ، ّیلو  هب  سپ  ادـنوادخ ،
61/47 .امرف

هدنب تقاط  مدع  تروص  رد  یهلا ، ششخب  مدع 

َِکتَّبَحَم ِلْضَف  ْنِم  ِهِیُنلِّمَُحت  اَّمِم  ِینَظَْهبَتَف  ِِهب  ِیل  َهَقاَط  َال  اَِمب  ِینِْحنْمَت  َال  َو 

102/47 .ینکشب يا ، هدراذگ  مشود  رب  هک  تا  یتسود  نارگ  راب  زا  ار  متشپ  هک  شخبن ، نم  هب  مرادن  ار  شتقاط  هچنآ  و 

هدنب رب  نمشد ، نتخاسن  اناوت 

یُِقنُع ْنِم  ُْهنِّکَُمت  َال 

14/48 .زاسن اناوت  نم  رب  ار  وا 

یندشن بولغم  ییاناوت  ادخ ،

ُبَْلُغی َال  ٍرِدَتْقُم  ْنِم  یَِهلِإ  ُدْمَْحلا  َکَلَف 

14/49 .دروخ یمن  تسکش  هک  ییاناوت  .تسوت  يارب  ساپس  نم ، يادخ  سپ 

وا زا  ادخ ، ییاناوت  هدننک  بیذکت  ندنامن  نوصم 

َِکتَرْدُِقب َبَّذَک  ْنَم  َْکنِم  ُِعنَتْمَی  َال 

3/52 .درادزاب وت  زا  ار  دوخ  دناوت  یمن  دومن ، بیذکت  ار  وت  تردق  هک  یسک 

دنوادخ ییاناوت  تدش  زا  تفگش 

َکَتَُّوق َّدَشَأ  ...اَم  َکَناَْحبُس 
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! وت تردق  تسا  دیدش  هچ  یهّزنم ! كاپ و 

4/52

هدنب ییاناوت  ندوب  تسس 

َكَْریَغ ...اًیِّوَقُم  ِهِفْعَِضل  ...ُدِجَی  َال  ْنَم  َلاَءوُس  ...ُُهتَُّوق  ْتَفُعَض  َو  ُُهتَقاَف ، ْتَّدَتْشا  ِنَم  َلاَءوُس  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

هک یـسک  تساوخرد  .تسا  فیعـض  شیورین  و  دـنمزاین ، تخـس  هک  یـسک  تساوخرد  دـننام ) ، ) مهاوـخ یم  وـت  زا  نم  ادـنوادخ 
3/54 .دبای یمن  وت  زج  شفعض  يارب  يا  هدنهدورین 

: رب اناوت  ادخ ،

قلخ شنیرفآ  .أ 

اًعاَِدْتبا َْقلَْخلا  ِِهتَرْدُِقب  َعَدَْتبا 

3/1 .دیرفآ يا  هنومن  چیه  یب  ار  ناگدیرفآ  شیوخ  تردق  هب 

ناسنا زا  تاقولخم  يربنامرف  .ب 
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ِِهتَرْدُِقب اََنل  ٌهَداَْقنُم  ِِهتَقِیلَخ  ُّلُکَف 

18/1 .دنرادربنامرف ام  يارب  شناگدیرفآ  همه  وا ، تردق  هب  سپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دوجو  هب  ناملسم ، تّما  رب  نتشاذگ  ّتنم  .ج 

َمُظَع ْنِإ  ٍءْیَش َو  ْنَع  ُزِْجعَت  َال  ِیتَّلا  ِِهتَرْدُِقب  ...ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهِِّیبَن  ٍدَّمَحُِمب  اَْنیَلَع  َّنَم  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

رگا يزیچ -  زا  هک  شتردق  هب  داهن ، ّتنم  ام  رب  داب -  شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  دّـمحم -  شربمایپ  هب  هک  ار  ییادـخ  ساپس 
1/2 .تسین ناوتان  دشاب -  گرزب  هچ 

زور بش و  شنیرفآ  .د 

ِِهتَّوُِقب َراَهَّنلا  َْلیَّللا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

1/6 .دیرفآ دوخ  ییاناوت  هب  ار  زور  بش و  هک  ار  يادخ  ساپس 

زور بش و  نیب  نتشاذگ  قرف  ه ._

ِِهتَرْدُِقب اَمُهَْنَیب  َزَّیَم 

.تشاذگ قرف  ود  نآ  نیب  شیوخ  تردق  هب 

2/6

راوشد ياهراک  ندش  ناسآ  .و 

ُباَعِّصلا َِکتَرْدُِقل  ْتَّلَذ 

2/7 .دش ناسآ  وت  ییاناوت  هب  اه  یتخس 

اضق ندش  ماجنا  .ز 

ُءاَضَْقلا َِکتَردُِقب  يَرَج 

2/7 .دش ارجا  وت  تردق  هب  ریدقت 

هدنب هب  يراتفرگ )  ) ندناسر .ح 
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ََّیلِإ ُهَتْهَّجَو  َِکناَْطلُِسب  َو  َّیَلَع ، ُهَتْدَرْوَأ  َِکتَرْدُِقب  ...ُُهْلِقث َو  ِینَدَّأَکَت  ْدَق  اَم  ِّبَر  اَی  ِیب  َلََزن  ْدَق 

هب يدومن و  دراو  نم  رب  ار  نآ  تتردـق  هب  وـت  تسا و  راوـشد  نم  رب  نآ  ینیگنـس  هک  هدـمآ  دورف  يزیچ  نم  رب  نم ، راـگدرورپ  يا 
6و5/7 .يداتسرف نم  رب  ار  نآ  شیوخ  هطلس 

هدنب زا  مغ ، ّطلست  نداد  تسکش  .ط 

َِکلْوَِحب ِّمَْهلا  َناَْطلُس  یِّنَع  ْرِسْکا  َو 

8/7 .نکشب نم  رب  ار  هودنا  مغ و  هطلس  تا  ییاناوت  هب  و 

شیاشخب وفع و  .ي 

ِْوفَْعلِاب ٌءِیلَم  َکَّنِإَف 

.ییاناوت ندومن  شیاشخب  رب  وت  انامه 

15/12

هدنب زا  نمشد ، هدننک و  متس  نتشادزاب  .ك 

َِکتَّوُِقب یِْملُظ  ْنَع  يِّوُدَع  یِِملاَظ َو  ْذُخ 

6/14 .رادزاب نم  هب  ندرک  متس  زا  دوخ  يورین  اب  ار  منمشد  نم و  هب  هدننک  متس 
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نمشد یگدنرب  نتسکش  .ل 

َِکتَرْدُِقب یِّنَع  ُهَّدَح  ُْلْلفا 

.رادرب نم  زا  ار  شا  یگدنّرب  دوخ  ییاناوت  اب 

6/14

زیچ ره  .م 

ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َْتنَأ 

.ییاناوت يزیچ  ره  رب  وت 

16/14 ، 33/32 ، 6/33 ، 56/45

25/46 ، 16/49

ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ 

.ییاناوت يزیچ  ره  رب  وت  هک  یتسردب 

34/16 ، 13/21 ، 30/31 ، 11/45

3/48

ٌریِدَق ٌزیِزَع  َکَّنِإ 

8/23 .ییاناوت ِزوریپ  وت  هک  یتسرد  هب 

هدنب ِهابت  ِروما  حالصا  .ن 

یِّنِم َدَسَف  اَم  َِکتَرْدُِقب  ِْحلْصَتْسا  ...َّمُهَّللا 

2/20 .امن حالصا  دوخ ، ییاناوت  هب  ار  مهابت  روما  ادنوادخ 

هدنب تجاح  نتخاس  اور  .س 

ُُبلْطَأ اَم  َِکتَرْدُِقب  ِیْنِبلْطَأَف  َّمُهَّللا 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 744 

http://www.ghaemiyeh.com


25/20 .روآرب میارب  منک ، یم  بلط  هچنآ  شیوخ ، تردق  هب  سپ  ادنوادخ 

اَْهیَلَع َِکتَرْدُِقب  ِیل  َیِه  ٍهَجاَح  ِّلُک  َءاَضَق  َّلََوت  َو 

4/48 .ریگ هدهع  هب  يراد ، نآ  رب  هک  یتردق  هب  نم ، يارب  ار  یتساوخرد  ره  ندروآرب  و 

هدنب سفن  حالصا  .ع 

ِیتَرُْدق ْنِم  ُبَلْغَأ  َّیَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتَرُْدق  َو  یِّنِم ، ِِهب  ُکَْلمَأ  َْتنَأ  اَم  یِسْفَن  ْنِم  ِینَتْفَّلَک  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

ییاناوت زا  نم ، رب  نآ و  رب  وت  تردـق  يرتاناوت و  نآ  هب  نم  زا  وت  هک  یتشامگ  يراک  هب  مسفن -  حالـصا )  ) هراـبرد ارم -  ادـنوادخ 
1/22 .تسا رت  هریچ  نم 

ناهانگ هدنب و  نایم  عنام  داجیا  .ف 

َِکتَرْدُِقب ِبُونُّذلا  َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  ِلاَح  _ ُْملا ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  هداتفا ، هلصاف  ناهانگ  اهنآ و  نایم  وت  تردق  هب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

نارادزرم نداد  يرای  .ص 

َِکتَّوُِقب اَهَتاَمُح  ْدِّیَأ  ...َّمُهَّللا 

1/27 .هد يرای  ار  اهزرم )  ) نآ نانابهگن  شیوخ ، تردق  هب  ادنوادخ 

ناکرشم رب  یهاگآ  .ق 

یَفَْخت َنیِذَّلا  ِكْرِّشلا ، ِمَمُأ  ِِرئاَس  ...ِموُّرلا َو  ِْدنِْهلا َو  َنِم  ِداَِلْبلا  ِراَْطقَأ  ِیف  َكَءاَدْعَأ  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 
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َِکتَرْدُِقب ْمِْهیَلَع  َْتفَرْشَأ  ...ْمُُهتاَفِص َو  ْمُهُءواَمْسَأ َو 

مان هک  كرشم ، ياه  تّما  رگید  مور و  دنه و  زا  دنشاب  هک  يرهش  ره  رد  نک ، راچد  تشونرس  نیدب  ار  تنانمـشد  همه  ادنوادخ و 
9/27 .يراد فارشا  نانآ  رب  تا  ییاناوت  هب  تسا و  ناهنپ  ناشیاه  هناشن  اه و 

دراد تسود  ادخ  هچنآ  هب  هدنب ، ندنادرگزاب  .ر 

َْتبَبْحَأ اَم  َیلِإ  َِکتَرْدُِقب  ِیْنفِرْصا  َو 

17/31 .نادرگزاب يراد ، تسود  هچنآ  هب  ارم  دوخ ، تردق  هب  و 

اطخ زا  هدنب ، نداد  يراددوخ  .ش 

َِکتَُّوق ْنَع  اَّلِإ  اَیاَطَْخلا  ِنَع  ِیب  َكاَسِْمتْسا  َال  ...ُهَّنِإ  َّمُهَّللا َو 

19/31 .تسین نکمم  میارب  اهاطخ  زا  يراددوخ  وت ، تردق  هب  زج  ادنوادخ 

هدنب ياهاطخ  نتخاس  راکشآ  .ت 

َنیِرِداَْقلا َقْوَف  اَِهناَلْعِإ  یَلَع  َرِداَْقلا  ...َْتنُک 

2/34 .يدوب رداق  شندرک  راکشآ  رب  نادنمتردق  همه  زا  رتشیب  وت 

تشذگ .ث 

ِزُواَجَّتلا یَلَع  َکَتَرُْدق  َْتیَرْجَأ  ...َکَّنَأ 

يراج تشذگ ، رب  ار  تتردق  وت  انامه 

8/45 .يا هتخاس 

شهاگرد هب  اه  هدش  تساوخرد  .خ 

َْکَیلِإ ِهِیف  َبِغُر  اَِمب  ُءِیلَْملا  َْتنَأ 

21/45 .دوش هتساوخ  تهاگرد  زا  هک  یتسه  يزیچنآ  ره  رب  اناوت  وت 

ندومن یتسد  شیپ  باتش و  .ذ 
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ِهَرَداَبُْملِاب ٌءِیلَم  َْتنَأ  َْتیَّنََأت َو  َو  ِهَلَجاَعُمِلل ، ٌعیِطَتْسُم  َْتنَأ  َتْرَّخَأ َو 

.يا هدومن  گنرد  يرداق ، ندرک  یتسد  شیپ  هب  هکنآ  اب  يا و  هتخادنا  ریخأت  هب  ار ) باذع  ، ) ییاناوت ندومن  باتش  رب  هکنآ  اب 

21/46

يریگ تخس  .ض 

ُهُْملِح َال  َْول  ِشْطَْبلا  یَلَع  ُرِداَْقلا  ِِهب  ُدَّمَغَتَی  اَِمب  یِّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  امِیف  ِینْدَّمَغَت 

رهاظ ار  اهاطخ   ) دوبن شا  يرابدرب  رگا  و ) ، ) يریگتخـس رب  رداق  دناشوپ  یم  هک  هنوگنآ  ناشوپب ، یهاگآ  نم  زا  نآ  رب  هچنآ  رد  ارم 
(. درک یم 

119/47

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  دورد  شرامش  .ظ 

َْتنَأ اَّلِإ  اَِهئاَصْحِإ  یَلَع  يَْوقَی  َال  ًهاَلَص  ِراَیْخَْألا  َنیِرِهاَّطلا  ِراَْربَْألا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  یَلَع  ...َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 
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.یتسرف دورد  دنا ، هدیزگرب  ِناکاپ  ِناراکوکین  هک  دّمحم  نادناخ  رب  دوخ و  هدنب  دّمحم  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادـنوادخ ،
3/48 .دشاب هتشادن  ییاناوت  نآ  ندرمش  رب  یسک  وت  زج  هک  يدورد 

ناگدرم ندرک  هدنز  .غ 

ِداَبِْعلا َتاَْومَأ  ِییُْحت  اَِهب  ِیتَّلا  ِهَرْدُْقلِاب  اًجَرَف  َْکنَُدل  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  اََنل  ْبَه  َو 

13/48 .هد شیاشگ  ینک ، یم  هدنز  ار  هدرم  ناگدنب  نآ  اب  هک  يا  ییاناوت  هب  دوخ  بناج  زا  نم -  يادخ  يا  ار -  ام  و 

هدرم ياه  نیمزرس  هب  ندیشخب  یگدنز  .ب  أ 

ِداَِلْبلا َْتیَم  ُرُْشنَت  اَِهب  ...ِیتَّلا  ِهَرْدُْقلِاب  اًجَرَف  َْکنَُدل  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  اََنل  ْبَه  َو 

13/48 .هد شیاشگ  یشخب ، یم  یگدنز  ار  هدرم  ياه  نیمزرس  نآ  اب  هک  يا  ییاناوت  هب  دوخ  بناج  زا  نم -  يادخ  يا  ار -  ام  و 

هدنب تشپ  ندنادرگ  راوتسا  .ج  أ 

َِکتَّوُِقب يِرْزَأ  َتْدَدَش 

.یتخاس دنمورین  ار  متشپ  تا  ییاناوت  هب 

6/49

دوسح يورین  زا  هدنب ، نتشادزاب  .د  أ 

َِکتَرْدُِقب ِهِسَْأب  ْنِم  ِینَْتنَّصَحَف 

10/49 .یتشادزاب وا  يورین  یتخس و  زا  ارم  شیوخ ، تردق  هب  وت  سپ 

: هدنب یناوتان 

شتاجاح هب  ندیسر  رد  .أ 

يِدْهُج اَْهنَع  َرَّصَق  ْدَق  ٌهَجاَح  َْکَیلِإ  ِیل  َّمُهَّللا َو 

15/13 .مرادن ار  شماجنا  ناوت  هک  مراد  یتجاح  وت  يوس  هب  ادنوادخ و 

دنوادخ تنطلس  زا  جورخ  رد  .ب 
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َِکناَْطلُس ْنِم  ِجوُرُْخلا  یَلَع  ِیل  َهَُّوق  َال 

6/21 .تسین وت  تنطلس  زا  جورخ  يارب  ییورین  ارم 

یهلا تردق  زا  زواجت  رد  .ج 

َِکتَرُْدق َهَزَواَُجم  ُعیِطَتْسَأ  َال 

6/21 .مزیرگب وت  تردق  زا  مناوت  یمن 

رقف رب  .د 

ِْرقَْفلا یَلَع  ِیل  َهَُّوق  َال  َّمُهَّللا ... 

2/22 .مرادن رقف  لّمحت  ادنوادخ 

تابجاو ماجنا  رد  ه ._

ْنِإ َکِْقلَخ َو  ْنِم  ٍْقلَِخل  ْوَأ  َِکتَعاَط  ِهوُجُو  ْنِم  ٍهْجَو  ِیف  ََکل  َّیَلَع  ُهَتْضَرَف  ِهِینَْتمَْزلَأ َو  اَم  َّلُک  یِّنَع  ِْضقا  َو 
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ِیتَرُدْقَم ُْهلَنَت  َْمل  َو  ِیتَُّوق ، ُْهنَع  ْتَنَهَو  َو  ِینََدب ، َِکلَذ  ْنَع  َفُعَض 

هد قیفوت  يا ، هدومن  بجاو  مزال و  نم  رب  تناگدـیرفآ ، زا  يا  هدـیرفآ  يارب  ای  تتعاط  تاهج  زا  یتهج  رد  هک  هچنآ  ماجنا  هب  ارم  و 
.دسرن نآ  هب  ما  ییاناوت  تسس و  نآ  زا  میورین  ناوتان و  نآ  ماجنا )  ) زا مندب  هچرگ  و 

6/22

ادخ مشخ  لباقم  رد  .و 

َکِطْخُِسب ُضَْهنَت  َال  ِیتَقاَط  َّنِإ 

5/39 .دنک یمن  يربارب  وت  مشخ  اب  نم ، تقاط  انامه 

یهلا ماقتنا  لّمحت  زا  .ز 

َِکتَمِقَِنب ُّلِقَتْسَت  َال  ِیتَُّوق  َّنِإَف 

5/39 .درادن ار  وت  ماقتنا  بات  نم  يورین  هک  یتسرد  هب  سپ 

دنوادخ زا  زیرگ  رد  .ح 

َْکنِم ِبَرَْهلِاب  َّقَحَأ  اَنَأ  ُْتنَُکل  ِهِّبَر  ْنِم  َبَرَْهلا  َعاَطَتْسا  اًدَحَأ  َّنَأ  َْول 

.مدوب رتراوازس  وت  زا  نتخیرگ  هب  نم  دزیرگب ، دوخ  راگدرورپ  زا  تسناوت  یم  یسک  رگا 

3/50

؟ َِکقْزِِرب اَّلِإ  َُهل  َهاَیَح  َال  ْنَم  َْکنِم  َبُرْهَی  ْنَأ  ُعیِطَتْسَی  َْفیَک 

؟ تسین شیارب  یگدنز  ْتا  يزور  هلیسو  هب  زج  هکنآ  دزیرگب ، وت  زا  دناوت  یم  هنوگچ 

1/52

باتفآ یمرگ  لّمحت )  ) زا .ط 

، َهَعُولَْهلا َهَّمِّرلا  ِهِذَه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِمب  َو  َِکئاَمْسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملِاب َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأَف 
َکِسْمَش َّرَح  ُعیِطَتْسَت  َال  ِیتَّلا 

بات و یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادـنوادخ ، سپ 
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5/50 .درادن ار  تباتفآ  یمرگ  ییاناوت  هک  ییامن ، محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا 

خزود شتآ  لّمحت )  ) زا .ي 

، َهَعُولَْهلا َهَّمِّرلا  ِهِذَه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِمب  َو  َِکئاَمْسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملِاب َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأَف 
؟ َكِراَن َّرَح  ُعیِطَتْسَت  َْفیَکَف  َکِسْمَش ، َّرَح  ُعیِطَتْسَت  َال  ِیتَّلا 

بات و یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادـنوادخ ، سپ 
؟5/50 دراد ییاناوت  ار  تشتآ  يامرگ  هنوگچ  سپ  درادن ، ار  تباتفآ  یمرگ  ییاناوت  هک  ییامن ، محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا 
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ربا شّرغ  دعر و  زاوآ  لّمحت )  ) زا .ك 

َهَّمِّرلا ِهِذَـه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَـه  َتْـمِحَر  اَّلِإ  َکـِئاََهب ، ْنـِم  ُبُـجُْحلا  ُهـْتَراَو  اَِـمب  َو  َِکئاَمْـسَأ ، ْنـِم  ِنوُزْخ  _ َْملاـِب َّمُـهَّللا  َکـُلَأْسَأَف 
َكِدْعَر َتْوَص  ُعیِطَتْسَت  َال  ِیتَّلا  ...َهَعُولَْهلا 

بات و یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادـنوادخ ، سپ 
5/50 .درادن ار  تربا  شرغ  يادص  ییاناوت  هک  ییامن ، محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا 

ادخ مشخ  گناب  لّمحت )  ) زا .ل 

َهَّمِّرلا ِهِذَـه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَـه  َتْـمِحَر  اَّلِإ  َکـِئاََهب ، ْنـِم  ُبُـجُْحلا  ُهـْتَراَو  اَِـمب  َو  َِکئاَمْـسَأ ، ْنـِم  ِنوُزْخ  _ َْملاـِب َّمُـهَّللا  َکـُلَأْسَأَف 
؟ َِکبَضَغ َتْوَص  ُعیِطَتْسَت  َْفیَکَف  َكِدْعَر ، َتْوَص  ُعیِطَتْسَت  َال  ِیتَّلا  ...َهَعُولَْهلا 

بات و یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادـنوادخ ، سپ 
؟ دراد ییاناوت  ار  تمشخ  گناب  هنوگچ  سپ  درادن ، ار  تربا  شرغ  يادص  ییاناوت  هک  ییامن ، محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا 

5/50

ندش زوریپ  رد  .م 

َرِصَْتنَأَف ٍهَُّوق  يِِذب  َال  َو  َرِذَتْعَأَف ، اًئیَِرب  ُتْسَلَف  ِیل  َرِفْغَت  َو  یِّنَع ، َوُفْعَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ 

زوریپ ات  مشاب  یمن  یناوت  ياراد  مشاب و  هتـشاد  يرذـع  ات  متـسین  هانگ  یب  نم  اریز  .ما  يزرمایب  ییاشخبب و  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 
7/51 .موش

ادخ نامرف  ندنادرگزاب  ربارب  رد  .ن 

َكَْرمَأ َّدُرَی  ْنَأ  َكَءاَضَق  َهِرَک  ْنَم  ُعیِطَتْسَی  َْسَیل 

3/52 .دنادرگزاب ار  تنامرف  دناوت  یمن  دیدنسپن ، ار  وت  مکح  هک  یسک 

يزاین یب  يرگناوت 

دنوادخ يرگناوت  ِيدایز  زا  ششخب  و  ناگدنشخب ،

َِکتَدِج ِلْضَف  ْنِم  َنوُطْعُْملا  یِطُْعی  اَمَّنِإ 

11/5 .دنشخب یم  وت  يرگناوت ) و   ) اطع يدایز  زا  ناگدنشخب  هک  یتسرد  هب 
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ادخ يرگناوت  هب  ناگدنب ، زاین  نتخاس  فرطرب 

َکِعْسُِوب اَنَتَقاَف  ُْربْجاَف 

.نک فرطرب  دوخ  يرگناوت  هب  ار  ام  زاین  سپ 

3/10
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دنوادخ يرگناوت  هدنب و  ياه  هتساوخ 

َكِدْجُو ِیف  ٌریِسَی  َُکلَأْسَأ  اَم  َرِیثَک  َّنَأ  ُتِْملَع 

19/13 .تسا كدنا  وت  ییاراد )  ) دزن منک  تساوخرد  دایز  وت  زا  هچ  ره  متسناد 

تسادخ زا  هدنب ، يرگناوت 

يِدْجُو َكِْدنِع  ْنِم  َّنَیَغْطَأ َو  َال  َو  یِعْسُو ، َكِْدنِع  ْنِم  َّنَرِقَْتفَأ َو  َال  َو 

دزن زا  ما  ییاـناوت  هک  یلاـح  رد  مـنکن ، یـشکرس  دـشاب و  یم  وـت  دزن  زا  ما  ییاراد  هـک  یلاـح  رد  مدرگن ، ریقف  هـک ) نـک  ناـنچ   ) و
14/20 .تسوت

وا شهاوخ  زا  لبق  هدنب ، هب  يرگناوت  ياطع 

ِهَدِْجلِاب ِبَلَّطلا  َْلبَق  ...َّیَلَع  ُْنْنماَف 

20/20 .راذگ ّتنم  نم  رب  يرگناوت  اب  تساوخرد ، زا  شیپ  سپ 

هدنب شیامزآ  ادخ و  يرگناوت 

ِهَعَّسلِاب یِِّنتْفَت  َال 

22/20 .نکم مشیامزآ  يرگناوت  هب 

يرگناوت هب  هدنب ، يوربآ  ِظفح 

ِراَسَْیلِاب یِهْجَو  ْنُص  ...َّمُهَّللا 

.نک ظفح  يرگناوت  اب  ار  میوربآ  ادنوادخ 

26/20

شا یتسد  گنت  يرگناوت و  رد  هدنب ، تساوخرد  نتخاس  اور 

َءاَوَْأل ْوَأ  ٍهَدِج  ...ِیف  یِّنَع ، ْتَأَْطبَأ  ْنِإ  ِیل َو  َِکَتباَجِإ  ْنِم  اًِسیآ  ...ِیْنلَعَْجت  َال  َو 

.یتسد گنت  ای  مشاب  يرگناوت  رد  هدن ، رارق  دوش -  رید  هچرگ  تتباجا -  زا  دیماان  ارم  و 
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8/21

هدنب تسد  ندوشگ  ادخ و  يرگناوت 

يِدَی ْطُْسباَف  َِکتَعَِسب 

4/22 .نادرگ متسد  هداشگ  تا  يرگناوت  هب 

دنوادخ ندوب  هدنشخب  رگناوت و 

ٌمیِرَک ٌعِساَو  َکَّنِإَف 

7/22 ، 28/48 .يا هدنشخب  ِرگناوت  وت  اریز 

ناگیاسمه هب  تبسن  يرگناوت 

ِلاَْضفِْإلا ِهَدِْجلِاب َو  ْمِْهیَلَع  ِدْوَْعلا  ...ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

2/26 .هد قیفوت  نانآ ، هب  ناوارف  ششخب  تورث و  اب  یگدیسر  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ 

يرگناوت اب  ماو ، ّتلذ  زا  هدنب  ندناهر 

ٍلِصاَو ٍفاَفَک  ْوَأ  ٍلِضاَف  ٍعْسُِوب  ُْهنِم  ینْرِجَأ 

نآ زا  یفاک ، ِيزور  ناوارف و  ِتورث  اب  ارم 

385 ص : 
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2/30 .هد تاجن  ضرق ) )

ناگدنب هب  شاداپ  ِششخب  ادخ و  يرگناوت 

َكِدْجُو ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف 

50/45 .شخبب ام  هب  ار  نآ  دننام  تدوخ ، دزن  يرگناوت )  ) زا سپ 

ادخ رایسب  يرگناوت  زا  تفگش 

َکَعَسْوَأ اَم  ٍداَوَج  ...ْنِم  َکَناَْحبُس 

! يرگناوت رایسب  هک  هدنشخب  يا  یهّزنم ! كاپ و 

24/47

هدنب هب  تغارف  هزم  ندناشچ  و  ادخ ، يرگناوت 

َِکتَعَس ْنِم  ٍهَعَِسب  ُّبُِحت  اَِمل  ِغاَرَْفلا  َمْعَط  ِیْنقِذَأ 

125/47 .ناشچب نم  هب  يراد ، تسود  ار  هچنآ  هب ) نتخادرپ   ) يارب تغارف  معط  تا ، يرگناوت  زا  يا  يرگناوت  هلیسو  هب 

دنوادخ یهد  هانپ  يرگناوت و 

َكِدْجُو ِیف  َْکیَلَع  ُقیِضَی  َال  َِکلَذ  َّنِإَف  اَذَک ، اَذَک َو  ِّرَش  ْنِم  ِینَذیُِعت  ْنَأ  اَمِِهب  َْکَیلِإ  ُهَّجََوتَأ  َو 

رب تا  ییاناوت  ربارب  رد  راک )  ) نیا هک  یتسرد  هب  سپ  .یهد  هانپ  نآ  نیا و  ّرش  زا  ارم  هک  مروآ  یمور  تهاگرد  هب  نانآ ، هلیسو  هب  و 
.تسین راوشد  وت 

16/49

هبوت

هبوت تقیقح )  ) هب ناگدنب ، ییامنهار 

ِِهلْضَف ْنِم  اَّلِإ  اَهْدُِفن  َْمل  ِیتَّلا  َِهبْوَّتلا  یَلَع  اَنَّلَد  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

22/1 .میدرواین تسد  هب  ار  نآ  وا ، لضف  هب  زج  هک  دومن  هر  يا  هبوت  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  و 
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هبوت ناینیشیپ و 

ِِهب اََنل  َهَقاَط  َال  اَم  اَّنَع  َعَضَو  ْدََقل  اَنَْلبَق ، َناَک  ْنَِمل  َِهبْوَّتلا  ِیف  ُُهتَّنُس  َْتناَک  اَذَکَه  اَمَف 

میرادـن تقاـط  نآ  هب  هچنآ  اـم  شود )  ) زا هدوبن و  نینچ  نیا  دـندوب ، اـم  زا  شیپ  هک  یناـسک  يارب  هبوـت ، لوـبق )  ) رد وا  شور  هتبلا 
23/1 .هتشادرب

دنوادخ بوبحم  هبوت ،

َِهبْوَّتلا َنِم  َِکبُوبْحَم  َیلِإ  اَنْرِّیَص 

1/9 .ربب دوخ  هدیدنسپ  هبوت  يوس  هب  ار  ام 

( هدنب رفیک  زا  ادخ  تشگزاب   ) یهلا هبوت 

ًءاََقب اَمِِهلَوْطَأ  ِیف  ََهبْوَّتلا  ِلَعْجا  َو  ًءاَنَف ، اَمِهِعَرْسَِأب  َصْقَّنلا  ِِعقْوَأَف  اَْینُد ، ْوَأ  ٍنیِد  ِیف  ِْنیَصْقَن  َْنَیب  اَنْفَقَو  یَتَم  َّمُهَّللا َو 

هکنآ رد  ار  تشگزاـب  تسا و  رذـگدوز  هک  نآ  رد  ار  ناـیز  سپ  اـیند ، اـی  نید  رد  میتـفرگ  رارق  ناـیز  ود  نـیب  هاـگره  ادـنوادخ و 
.هد رارق  تسا  ینالوط  شماود 

2/9

386 ص : 
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هبوت ِرد  دوجو  اب  ادخ ، زا  ندشن  دیماان 

َْکَیلِإ َِهبْوَّتلا  َبَاب  ِیل  َتْحَتَف  ْدَق  َْکنِم َو  ُسَْأیَأ  َال  َکَناَْحبُس ،

7/12 .موش یمن  دیماان  يا ، هدوشگ  میور  هب  ار  هبوت  ِرد  هک  وت  زا  وت ، یهّزنم  كاپ و 

صلاخ هبوت  اب  ادخ ، هب  ندروآ  ور 

ََهبْوَّتلا ََکل  َصَلْخَأ  َو  َِهباَنِْإلِاب ، َكاَّقََلت 

8/12 .دنک یم  هبوت  وت  يارب  هناصلاخ  هدروآ و  يور  وت  هب  هبوت  اب 

ادخ يریذپ  هبوت  هب  ناگدنب ، ندرک  تداع 

َِهباَنِْإلا َلُوبَق  ُهَداَبِع  َدَّوَع  ْنَم  اَی 

10/12 .تسا هداد  تداع  ینامیشپ  لوبق  هب  ار  شناگدنب  هکنآ  يا 

ناگدنب ياه  یهابت  حالصا  هبوت و 

َِهبْوَّتلِاب ْمُهَدِساَف  َحَلْصَتْسا  ِنَم  اَی 

10/12 .تسا هدرک  حالصا  ْهبوت  اب  ار  ناشیا  دساف  هکنآ  يا 

هدننک هبوت  هب  یهلا  ناسحا 

ِْهیَلَع َتْدُعَف  َْکَیلِإ  َباَت  ْنَم  ِمَلْظَِأب  اَنَأ  اَم 

11/12 .مشاب یمن  يا ، هدومن  یکین  وا  هب  وت  هک  تهاگرد  هب  هدننک  هبوت  زا  رتراکمتس  نم 

هبوت ياه  یگژیو 

ُْهنِم َطَرَف  اَم  یَلَع  ٍمِداَن  ََهبَْوت  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ 

12/12 .تسا نامیشپ  هدز ، رس  وا  زا  هچنآ  زا  هک  یسک  تشگزاب  مدرگ ، یمزاب  وت  يوس  هب  ما ) هداتسیا  هک   ) ناکم نیا  رد 

ٍهَیِصْعَِمب ُهَسْفَن  ُثِّدَُحی  َال  ْنَم  ََهبَْوت  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

14/31 .درذگ یمن  شنهذ  زا  ینامرفان  هک  یسک  هبوت  منک ، یم  هبوت  تهاگرد  هب  نم  ادنوادخ 
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هبوت يارب  هدنب ، ندومن  هاگآ 

َِهبْوَّتلا ِلُواَنَِتل  اًهِیْبنَت  ...اَِهب  ِینَتْصَّحَم  ِیتَّلا  ِهَّلِْعلا  ُْتقَو  ْمَأ  ...

4/15 .دشاب یهاگآ  هبوت  نتفرگارف  يارب  ات  يداد  تاجن  نآ  اب  ارم  هک  يرامیب  تقو  ای  ...

هبوت اب  هدنب ، ندرک  كاپ 

َِهبْوَّتلِاب ِینْرِّهَط  َو 

33/16 .نادرگ مکاپ  هبوت  اب  و 

هدنب هبوت  نتفریذپ 

َتْدَعَو اَمَک  ِیَتبَْوت  ْلَْبقاَف  ...َكِداَبِع  ْنَع  ََهبْوَّتلا  ُلَبْقَت  َکَّنِإ  َِکباَتِک  ِمَکُْحم  ِیف  یَِهلِإ  اَی  َْتُلق  ْدَق  َو 

ار ما  هبوت  يداد ، هدـعو  هک  هنوگنامه  سپ  .يریذـپ  یم  ار  تناگدـنب  هبوت  انامه  يا  هدومرف  تراوتـسا  باتک  رد  نم ، يادـخ  يا  و 
15/31 .ریذپب
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ِیَتبَْوت ْلَْبقا  َو 

29/31 .نک لوبق  ار  ما  هبوت  و 

َّیَلَع ُْبت  ...ِینْمَحْراَف َو 

7/50 .ریذپب ار  ما  هبوت  نک و  محر  نم  رب  سپ 

ناگدننک هبوت  رادتسود  ادخ ،

َنِیباَّوَّتلا ُّبُِحت  ...َکَّنِإ  َِکباَتِک  ِمَکُْحم  ِیف  یَِهلِإ  اَی  َْتُلق  ْدَق  َو 

15/31 .يراد یم  تسود  ار  ناگدننک  هبوت  انامه  يا  هدومرف  تراوتسا  باتک  رد  نم ، يادخ  يا  و 

َنِیباَّوَّتلا َّبُِحم  اَی 

3/38 .ناگدننک هبوت  رادتسود  يا 

یهلا تمصع  اب  هبوت ، هب  يافو 

َِکتَمْصِِعب اَّلِإ  َِهبْوَّتلِاب  ِیل  َءاَفَو  َال  ُهَّنِإ  َّمُهَّللا َو 

19/31 .تسین هبوت  هب  يافو  وت ، يرادهگن  هب  زج  ارم  ادنوادخ 

هانگ هب  تشگزاب  ینکش و  هبوت 

َِکلَذَک َنوُکَأ  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإَف  ِِهتَئیِطَخ ، ِِهْبنَذ َو  ِیف  ٌِدئاَع  َو  ِِهَتبْوَِتل ، ٌخِساَف  َكَْدنِع  ِْبیَْغلا  ِْملِع  ِیف  َوُه  َْکَیلِإ َو  َباَت  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا 

سپ دشاب ، شیاطخ  هانگ و  هب  هدننک  تشگزاب  نکش و  هبوت  تناهنپ ، ملع  رد  یلو  دومن  هبوت  تهاگرد  هب  هک  يا  هدنب  ره  ادنوادخ ،
20/31 .مشاب نینچنیا  هک  مرب  یم  هانپ  وت  هب  نم  انامه 

نآ جیاتن  هبوت و 

َیَِقب امِیف  ِهَماَلَّسلا  َو  َفَلَس ، اَم  ِوْحَمِل  ًهَبِجُوم  ًَهبَْوت  ٍَهبَْوت  َیلِإ  اَهَدَْعب  ُجاَتْحَأ  َال  ًَهبَْوت  ِهِذَه  ِیَتبَْوت  ْلَعْجاَف 

هچنآ رد  یتمالس  هتشذگ و  هچنآ  وحم  ببـس  يا  هبوت  .موشن  دنمزاین  يا  هبوت  هب  نآ ، زا  سپ  هک  نادرگ  يا  هبوت  ار  ما  هبوت  نیا  سپ 
20/31 .تسا هدنام 

َِکتاَِعبَت ْنِم  اَِهلاَیِح  یَلَع  ٍهَحِراَج  ُّلُک  اَِهب  ُمَلْسَت  ًَهبَْوت  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا َو 
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22/31 .دَنام ملاس  تیاهرفیک  زا  دوخ  مهس  هب  يوضع  ره  نآ  اب  هک  يا  هبوت  .منک  یم  هبوت  تهاگرد  هب  نم  انامه  ادنوادخ و 

َکَتَّبَحَم ِیل  ُبِجُوت  ًَهبَْوت  ِتاَئِّیَّسلا  َنِم  ِیل  ُضِْرعَی  اَم  ِكَْرت  یَلَع  یِمْزَع  ...ْلَعْجا  َو 

3/38 .دَنادرگ مزال  نم  هب  تبسن  ار  وت  یتسود  هک  هد  رارق  يا  هبوت  دیآ ، شیپ  میارب  هک  ییاه  يدب  كرت  رب  ار  ممزع  و 

ادخ هب  ندرب  هانپ  هبوت و 

َنِم ِهِیف  َْکَیلِإ  ُتْأََجل  ...اَم  اَْهیَلَع  ْنَم  َکُضْرَأ َو  اَهِیف َو  ْنَم  َكُءواَمَس َو  َعَمْسَِتل  ْنَِکل  ...يَِرثَأ  ِءوُِسب  یِّنِم  ٍلْهَج  ْنَع  ِِهب  ُْتقَطَن  اَم  ُّلُک  اَمَف 
َِهبْوَّتلا

رب هک  ره  تنیمز و  تسا و  نآ  رد  هک  ره  تنامـسآ و  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  .تسین  مرادرک  يدـب  هب  لـهج  زا  متفگ ، هچ  ره  سپ 
ار مدرب  هانپ  تهاگرد  هب  نآ  ببس  هب  هک  يا  هبوت  تسا ، نآ  يور 
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26/31 .دونشب

اًِبئاَت َكِراَفِْغتْسِاب  َذاَع  ...ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت 

وت زا  نتــساوخ  شزرمآ  هـب  هاـنپ  هبوـت ، لاـح  اـب  هـک  ار  یــسک  نآ ، اـب  يدــناشوپ  هـک  يزیچ  ناـمه  اـب  ناـشوپب ، ارم  زور ، نـیا  رد 
86/47 .هدروآ

ندوب ناگدننک  هبوت  نیتسخن  زا 

َنِیبِینُْملا ُلَّوَأ  اَنَأَف  ًَهباَنِإ  َِکتَیِصْعَِمل  ُكْرَّتلا  ِنُکَی  ْنِإ 

28/31 .ما هدننک  تشگزاب  نیتسخن  نم  سپ  تسا ، تشگزاب  وت ، تیصعم  كرت  رگا 

ادخ يوس  هب  ینامیشپ  هبوت و 

َنیِمِداَّنلا ُمَْدنَأ  اَنَأَف  َْکَیلِإ  ًَهبَْوت  ُمَدَّنلا  ِنُکَی  ْنِإ  َّمُهَّللا 

28/31 .منانامیشپ نیرت  نامیشپ  نم  سپ  تسوت ، هاگرد  هب  هبوت  ینامیشپ ، رگا  ادنوادخ 

ناراکهنگ هبوت  شریذپ 

َنِیِبنْذُْملا یَلَع  ُباَّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنِإ 

29/31 .يریذپ یم  ار  ناراکهنگ  هبوت  وت  انامه 

هدننک هبوت  نیرتدیماان 

َنِیِبئاَّتلا َكِداَبِع  َبَیْخَأ  ْنُکَأ  َال  َو 

15/32 .مشاب تا  هدننک  هبوت  ِناگدنب  نیرت  هرهب  یب  نم  ادابم  و 

( يدب (ي  هدننکدوبان هبوت  يارب  ششوک 

ِهَیِحاَْملا َِهبْوَّتلا  َیلِإ  اًیْعَس  ...اََنل َو  اًظِعاَو  ِهَلیِخَّدلا  َنِم  َْتیَفْخَأ  َو  ِهَرْوَْعلا ، َنِم  َتْرَتَس  اَم  ْلَعْجاَف 

3/34 .هد رارق  هدننکوحم  هبوت  هب  ششوک  هدنهددنپ و  ام  يارب  يدومن ، ناهنپ  هک  اه  يدب  يدناشوپ و  هک  اه  بیع  نآ  سپ 

وا هاگرد  هب  هبوت  دنوادخ و  هب  تبغر 
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َنُوِبئاَت ِبُونُّذلا  َنِم  َو  َنُوبِغاَر ، َْکَیلِإ  اَّنِإ 

4/34 .میا هدننک  هبوت  ناهانگ ، زا  میتسه و  بغار  وت  يوس  هب  ام  اریز 

يدب كرت  ِمزع  شزغل و  زا  ینامیشپ  هبوت ،

َکَتَّبَحَم ِیل  ُبِجُوت  ًَهبَْوت  ِتاَئِّیَّسلا  َنِم  ِیل  ُضِْرعَی  اَم  ِكَْرت  یَلَع  یِمْزَع  َو  ِتاَّلَّزلا ، َنِم  ِهِیف  ُْتعَقَو  اَم  یَلَع  ِیتَماَدَن  ْلَعْجا  َو 

هک هد  رارق  يا  هبوت  دـیآ ، شیپ  میارب  هک  ییاه  يدـب  كرت  رب  ار  ممزع  و  مدـش ، راـچد  نآ  هب  هک  ییاـه  شزغل  زا  ار  ما  ینامیـشپ  و 
3/38 .دَنادرگ مزال  نم  هب  تبسن  ار  وت  یتسود 

هبوت هارمه  هب  ندرم 

َنیِّرِصُم َال  َنیِصاَع َو  َْریَغ  َنِیِبئاَت  ...اَْنتِمَأ 

5/40 .ناریمب هدننکنرارصا ، راکهنگ و  ریغ  ِناگدننک  هبوت  ار  ام 

ون هام  ره  رد  ندرک ، هبوت  قیفوت 

389 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 763 

http://www.ghaemiyeh.com


َِهبْوَّتِلل ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 

.هد قیفوت  هبوت  يارب  هام )  ) نآ رد  ار  ام  و 

6/43

هبوت راک و  تیصعم  رفیک 

َِهبْوَّتلا َیلِإ  ْمُهَتَلَجاَعُم  ُكُْرتَت  ...ِْملِْحلِاب َو  َكاَصَع  ْنَم  َْتیَّقََلت  َو 

9/45 .ینک یم  كرت  ار  ناشیا  رفیک  رد  باتش  هبوت ، ماگنه  ات  ینک و  یم  راتفر  يرابدرب  اب  هدومن ، ار  تا  ینامرفان  هک  یسک  اب  و 

حوصن هبوت  هب  ادخ ، نامرف 

...اًحوُصَن ًَهبَْوت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت 

10/45 .صلاخ هبوت  .دینک  هبوت  ادخ  يوس  هب 

یهلا وفع  يوس  هب  هدش  هدوشگ  يرد  هبوت ،

ََهبْوَّتلا ُهَْتیَّمَس  َو  َكِْوفَع ، َیلِإ  ًابَاب  َكِداَبِِعل  َتْحَتَف  يِذَّلا  َْتنَأ 

.يا هدیمان  هبوت  ار  نآ  يا و  هدوشگ  تشیاشخب  يوس  هب  يرد  تناگدنب ، يارب  هکنآ  ییوت 

10/45

رطف دیع  زور  رد  ندومن  هبوت 

ِباَِیتْرِالا ِّکَّشلا َو  َنِم  ْتَصَلَخ  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  ...اَنِرِْطف  ِمْوَی  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

كاپ یلدود  دیدرت و  زا  هک  یصلاخ  هبوت  .مینک  یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  نامرطف  ِزور  رد  ام  ادنوادخ 

52/45 .دشاب

اهنآ يارب  ادخ  یتسود  ناگدننک و  هبوت 

َِکتَعاَط َهَعَجاَُرم  ْمُْهنِم  َْتِلبَق  َو  َکَتَّبَحَم ، ْمَُهل  َْتبَجْوَأ  َنیِذَّلا  َنِیباَّوَّتلا  َنِم  َكَْدنِع  اَْنلَعْجا  َو 

نانآ زا  ار  تتعاـط  هب  تشگزاـب  و  يا ، هدومن  بجاو  اـهنآ  يارب  ار  تا  یتسود  هک  هد  رارق  یناگدـننک  هبوت  زا  دوخ  دزن  رد  ار  اـم  و 
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.يا هتفریذپ 

54/45

مالسلا مهیلع  همئا  نارادتسود  هبوت  شریذپ 

ْمِْهیَلَع ُْبت  ...ُمِِهئاَِیلْوَأ َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

65و64/47 .ریذپب ار  نانآ  هبوت  تسرف و  دورد  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

دنوادخ ندوب  ریذپ  هبوت 

ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنِإ 

.نابرهم رایسب  ِریذپ  هبوت  ییوت  هک  یتسرد  هب 

65/47 ، 7/50

یهلا برق  بلط  هبوت و 

َِهباَنِْإلِاب َِکلَذ  ُْتعَْبتَأ  َُّمث  .ِِهب  ِبُّرَقَّتلِاب  اَّلِإ  َْکنِم  ٌدَحَأ  ُبُْرقَی  َال  اَِمب  َْکَیلِإ  ُْتبَّرَقَت  ...ْدَقَف  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ُهُومَّدَـق  اَم  ْمِّدَـقُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو  َو 
َْکَیلِإ

وت هب  دوش  یمن  کیدزن  يدحا  هچنآ  هب  یلو  مداتسرفن ، شیپ  دنا ، هداتسرف  شیپ  اهنآ  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياهراک  نم  هچرگ  انامه  و 
یکیدزن اب  زج 
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.ما هتخاس  هناور  نآ  یپ  رد  ار ، وت  يوس  هب  تشگزاب  سپس  .ما  هتسج  یکیدزن  وت  هب  نآ ، هب  نتسج 

73و72/47

هدنب زا  حوصن ، هبوت  شریذپ 

ًهَریِرَس َال  ًهَِیناَلَع َو  اَهَعَم  ْرَذَت  َال  َو  ًهَرِیبَک ، َال  ًهَریِغَص َو  ًابُونُذ  اَهَعَم  ِْقُبت  َال  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  َّیَلَع  ُْبت 

ار ناـهن  راکــشآ و  ناـهانگ )  ) نآ اـب  هتــشاذگن و  یقاـب  ار  گرزب  کـچوک و  ناـهانگ  نآ  اـب  هـک  یــصلاخ  هبوـت  هـب  هد ، ما  هبوـت 
126/47 .يراذگناو

هدنب يوس  هب  هبوت ، ِرد  ندوشگ 

...َِکَتبَْوت َباَْوبَأ  ِیل  ْحَْتفا 

132/47 .ياشگب نم  رب  ار  تا  هبوت  ياهرد 

نتخیرگ ناهانگ  زا  نانک ، هبوت 

َّیَلَع ُْبتَف  اًِبئاَت  ِّبَر  َْکَیلِإ  ُتْرَرَف  اَْهنِم 

8/51 .ریذپب ار  ما  هبوت  سپ  ما ، هتخیرگ  وت  يوس  هب  هبوت  لاح  اب  ناهانگ ،)  ) نآ زا  نم ، راگدرورپ 

: زا هدنب  ندومن  هبوت 

گرزب کچوک و  ناهانگ  .أ 

اَهِِرئاَغَص ِیبُونُذ َو  ِِرئاَبَک  ْنِم  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.منک یم  هبوت  تهاگرد  هب  مکچوک  گرزب و  ناهانگ  زا  مهاگیاج ، نیا  رد  نم  ادنوادخ 

14/31

یهلا هدارا  فالخ  روما  ماجنا  .ب 

َکَتَداَرِإ ََفلاَخ  اَم  ِّلُک  ْنِم  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا َو 

.منک یم  هبوت  تهاگرد  هب  تسوت ، هتساوخ  فلاخم  هچ  ره  زا  نم  انامه  ادنوادخ و 
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22/31

شنزرس خیبوت 

مامتها زین  يروآ و  يور  هّجوت 

هتخاس هّجوتم  ادخ  هچنآ  يارب  يا  هدننکرود  ِدوبن 

َتْهَّجَو اَِمل  َفِراَص  َال 

7/7 .تسین يا  هدننکرود  يداتسرف ، نم  رب  هچنآ  يارب 

ادخ ریغ  هب  هّجوت 

َكاَوِس َیلِإ  اَهِْریَغ  ِهِذَه َو  ِیتَجاَح  ِیف  ِینْهِّجَُوت  َال 

22/13 .زاسن هّجوتم  دوخ  ریغ  هب  ارم  اهتجاح ، رگید  تجاح و  نیا  رد 

هدنب ياه  تساوخرد  هب  ادخ ، هّجوت 

ایِفَح یِِجئاَوَِحب  ْنُکَف  ِیتَرِخآ  َياَْینُد َو  ِْرمَأ  ْنِم  ِینُِحلُْصی  اَم  ُمَْلعَت  ْدَق  َّمُهَّللا 

ار مترخآ  نم و  يایند  راک  هچنآ  وت  ادنوادخ 

391 ص : 
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10/22 .امرف تیانع  میاه  تساوخرد  هب  سپ  .یناد  یم  دنک  یم  حالصا 

ریخ هار  رد  هدنب ، قافنا  ندنادرگ  هّجوتم 

ِیقاَْفنِإ ِِّرْبلا  ِباَْوبَأ  ِیف  ْهِّجَو 

.زاس هّجوتم  ریخ  ياهریسم  رد  ار  مندومن  قافنا 

3/30

ندنادرگ هّجوتم  ادخ  يوس  هب  ار  دوخ  شهاوخ 

َِکب ًهَِقث  َْکَیلِإ  ُهَتَبْغَر  َهَّجَو 

8/31 .تسا هدنادرگ  وت  يوس  هب  ار  ششهاوخ  وت ، هب  دامتعا  اب 

هدنب رب  یهلا ، تمحر  هّجوت 

َكِدْجُو ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف  ِْهیَلَع ، َکَتَمْحَر  ْتَفَطَع  ...ٍَهبْرُِقب  َْکَیلِإ  َبَّرَقَت  ...ْنَم  َّمُهَّللا َو 

دزن يرگناوت )  ) زا سپ  هدنادرگرب ؛ وا  هب  ار  تتمحر  هک  هتسج ، برقت  وت  يوس  هب  يروآ  برقت  لمع  هلیـسو  هب  سک  ره  ادنوادخ و 
50/45 .شخبب ام  هب  ار  نآ  دننام  تدوخ ،

دیحوت

دیحوت رد  صالخا 

ِهِدیِحَْوت ِیف  َُهل  ِصاَلْخِْإلا  َنِم  ِْهیَلَع  اَنَّلَد  ...اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

10/1 .دومن ییامنهار  شا  یگناگی  رد  صالخا  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

ادخ ّتینادحو  رد  نتشاد  صالخا 

ِهَِّیناَدْحَْولِاب ََکل  َصَلْخَأ  ...ْنَم  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

.امرف تباجا  دیزرو ، صالخا  تا  یگناگی  هب  هک  ره  ّقح  رد  ار  اه  هتساوخ  نیا  همه  ادنوادخ و 

11/17
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ادخ یگناگی  هب  فارتعا  نمشد و 

يِذَّلا ُهَّللا  َْتنَأ  َکَّنَِأب  اوُّرُِقی  ْوَأ  اًرْـسَأ ، َکِضْرَأ َو  ِیف  اًْلتَق  ِباَرُّتلا  ِعَطَْقنُم  َیلِإ  ْمُهوُفِـشْکَی  یَّتَح  َنِیفِدُْرم  َكِْدنِع  ْنِم  ٍهَِکئاَلَِمب  ْمُهْدِْدمَأ  َو 
ََکل َکیِرَش  َال  َكَدْحَو  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال 

هب ار  ناکرشم )  ) اهنآ نتفرگ ، ریسا  نتشک و  اب  ات  .امرف  يرای  دنیآ ، یپرد  یپ  هک  یناگتشرف  اب  دوخ  بناج  زا  ار  ناناملـسم )  ) نانآ و 
.دنیامن رارقا  یتسه ، کیرش  یب  اهنت و  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  وت  ییاتکی  هب  ای  دننارب ، تنیمز  رد  كاخ  ياهتنا 

8/27

ددع رد  ییاتکی  ادخ و 

ِدَدَْعلا ُهَِّیناَدْحَو  یَِهلِإ  اَی  ََکل 

10/28 .تسوت ِنآ  زا  رامش  ِیگناگی  ادنوادخ 

دنوادخ یگناگی 

ُدَحَْألا ُدِحاَْولا  َکَّنِإ 

5/35 .ییاتکی اهنت  وت  هک  یتسرد  هب 
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ُدِّرَفَتُْملا ُدْرَْفلا  ُدِّحَوَتُْملا  ُدَحَْألا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ 

3/47 .ریظن یب  ياهنت  هناگی  ياتکی  .تسین  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت 

َِکب َرَفَک  ْنَم  َكَدَّحَو َو  ْنَم  َتْوَْملا  َکِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  َْتیَضَق  َکَناَْحبُس 

5/52 .يا هدز  مقر  دیزرو -  رفک  وت  هب  هکنآ  تسناد و  هناگی  ار  وت  هکنآ  تناگدیرفآ -  همه  يارب  ار  گرم  یهّزنم ! كاپ و 

ٌدَحَأ اًوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َْدلُوی َو  َْمل  ِْدلَی َو  َْمل  ْنَم  اَی  ُدَمَص  اَی  ُدَحَأ  اَی  ُدِحاَو  اَی 

.تسا هدوبن  ییاتمه  وا  يارب  يا و  هدشن  هدیئاز  هدیئازن و  هک  يا  زاین ، یب  يا  اتکی ، يا  هناگی ، يا 

2/54

دیحوت رد  داحلا  زا  ناگدنب ، ندنادرگ  رود 

َكِدیِحَْوت ِیف  َداَْحلِْإلا  اَْنبِّنَج  َو 

.نادرگ رود  تا  یگناگی  رد  يورجک  زا  ار  ام  و 

13/44

ادخ نتسناد  هناگی  نداتسرف  شیپ  و  هدنب ،

َكَدیِحَْوت ُْتمَّدَق  ْدَقَف  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ُهُومَّدَق  اَم  ْمِّدَقُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو  َو 

هداتـسرف شیپ  ار ، وت  نتـسناد  هناگی  یلو  مداتـسرفن ، شیپ  دـنا ، هداتـسرف  شیپ  اهنآ  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياـهراک  نم  هچرگ  اـنامه  و 
72/47 .ما

ناتسرپاتکی هرمز  رد  نتفرگ  رارق 

َِکب ِناَمیِْإلا  ِدیِحْوَّتلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا َو 

12/48 .هد رارق  دوخ  هب  ناگدنروآ  نامیا  ناتسرپاتکی و  زا  ارم  ادنوادخ و 

وا يوس  هب  هدنب  زیواتسد  ادخ ، نتسناد  هناگی 

ُدیِحْوَّتلا َْکَیلِإ  ِیتَلیِسَو  َو 
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.تسوت نتسناد  هناگی  تیوس  هب  نم  هلیسو  و 

3/49

شرتسگ هعسوت 

لّسوت

ادخ هب  هدنب  لّسوت  یّبحتسم و  لمع 

َکِضوُُرف ِِفئاَظَو  ْنِم  ُْتلَفْغَأ  اَم  ِرِیثَک  َعَم  ٍهَِلفاَن  ِلْضَِفب  َْکَیلِإ  ُلَّسََوتَأ  ُتَْسل  َو 

18/32 .مدومن تلفغ  تابجاو  طیارش  زا  يرایسب  زا  هکنآ  اب  میوج ، یمن  لّسوت  تیوس  هب  ّبحتسم  لمع )  ) ِتلیضف اب  هاگ  چیه  نم  و 

هقوذآ هشوت 

ناگدنب ياوقت  هشوت 
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ِِهتَیاَوَغ َّدِض  يَْوقَّْتلا  َنِم  اَنْدِّوَز  َو 

5/17 .هد هشوت  يراکزیهرپ  زا  ار  ام  ناطیش ،)  ) وا یهارمگ  ّدض  رب  و 

ایند زا  هدنب ، هشوت 

يِداَز اَْینُّدلا  َنِم  َكاَْوقَت  ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  ایند  زا  نم  هشوت  ار  يراکزیهرپ  و 

11/21

اهنآ هشوت  نانمشد و 

ْمِِهتَدِوْزَأ َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  ْدِعَاب  َو 

.زادنا ییادج  ناشا  هشوت  داز و  اهنآ و  نایم  و 

5/27

فیصوت

دنوادخ فیصوت  زا  زجع 

َنیِفِصاَْولا ُماَهْوَأ  ِِهتْعَن  ْنَع  ْتَزَجَع  ...يِذَّلا  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

2و1/1 .تسا زجاع  شفصو  زا  ناگدننک  فصو  ياهرادنپ  هک  نامه  ار ، يادخ  ساپس 

ُتاَفِّصلا َِکتْعَن  ِغُوُلب  َنوُد  ْتَخَّسَفَت  َو 

12/46 .دنا هتخیسگ  مه  زا  وت ، فصو  هب  ندیسر  زا  شیپ  اه  فیصوت  و 

میرک نآرق  رد  ناتفص ، ناویح  فیصوت 

ْمُه َْلب  ِماْعنَْألاَک  ّالِإ  ْمُه  ْنِإ  ِِهباَتِک : ِمَکُْحم  ِیف  َفَصَو  اَمَک  اُوناَکَف  ِهَّیِمیِهَْبلا ، ِّدَـح  َیلِإ  ِهَِّیناَْسنِْإلا  ِدوُدُـح  ْنِم  اوُجَرََخل  َِکلَذَـک  اُوناَک  َْول  َو 
اًلِیبَس ُّلَضَأ 

باتک رد  دـنوادخ )  ) هک دـندوب  نانچ  سپ  .دـندروآ  یمور  ّتیناویح  زرم  هب  هدـش ، جراخ  ّتیناسنا  ياهزرم  زا  دـندوب ، نینچ  رگا  و 
9/1« .دنرت هارمگ  نانآ  هکلب  دنتسین ، نایاپراهچ  دننام  زج  اهنآ  : » هدرک فصو  دوخ  مکحم 
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ادخ فیصوت  رد  ناگدنب ، نابز  ینیریش 

َِکتَّنِم ِفْصَو  ِیف  اَِنتَنِْسلَأ  َقاَلِْطنا  ...ْلَعْجا  َو 

14/5 .هد رارق  دوخ  گرزب  تمعن  نایب  رد  ار  نامیاه  ینخس  شوخ  و 

تمحر هب  دوخ  ندومن  فیصوت  ادخ و 

ِهَمْحَّرلِاب َکَسْفَن  َْتفَصَو  يِذَّلا  َْتنَأ 

.يا هدومن  فصو  تمحر  هب  ار  دوخ  هکنآ  ییوت 

18/16

ادخ فصو  زا  ناگدننک ، فیصوت  ندماینرب 

َنیِفِصاَْولا ُْتعَن  ُهُفِصَی  َال  ْنَم  اَی  َّمُهَّللا 

1/31 .دیاتس یمن  ار  وا  ناگدننک ، فصو  فیصوت  هک  یسک  يا  ادنوادخ 

یهلا فصو  هبترم  نیرت  نییاپ  و  نافصاو ، فیصوت  ياهتنم 
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َنِیتِعاَّنلا ِْتعَن  یَْصقَأ  َِکلَذ  ْنِم  ِِهب  َتَْرثْأَتْسا  اَم  یَنْدَأ  ُُغْلبَی  َال  َو 

.دسر یمن  يا ، هداد  صاصتخا  دوخ  هب  هک  يا  هبترم  نیرت  نییاپ  هب  ناگدنیاتس ، ِفصو  نیرخآ  و 

6/32

ادخ باتک  رد  نینج ، فیصوت 

( َرَخآ اًْقلَخ  ِینَتْأَْشنَأ  َُّمث  اًمَْحل ، َماَظِْعلا  َتْوَسَک  َُّمث  اًمْظَع  َُّمث  ًهَغْضُم  َُّمث  ًهَقَلَع  َُّمث  ًهَفُْطن  : ) َِکباَتِک ِیف  َّتَعَن  اَمَک  ...ٍلاَح  ْنَع  ًالاَح  ِیُنفِّرَُصت 
َْتئِش اَمَک 

سپـس هدش و  هتـسب  ِنوخ  سپـس  هفطن  تسخن  .يدومن  فصو  دوخ  باتک  رد  هکنانچمه  .يدنادرگ  یم  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  ارم 
رگید یشنیرفآ  یتساوخ ، هکنانچنآ  ارم  هاگنآ  يدناشوپ ، تشوگ  اب  ار  اه  ناوختسا  سپس  يدیرفآ ، ناوختـسا  سپـس  تشوگ ، هراپ 

23/32 .يداد

ناسحا هب  زج  ادخ ، ندشن  فیصوت 

ِناَسْحِْإلِاب اَّلِإ  َفَصُوت  ْنَأ  َتْکَراَبَتَف 

16/37 .يوش فصو  ناسحا  هب  زج  هک  ینآ  زا  رتالاو  سپ 

قولخم نتشگ  فصو 

ِناَِنْتمِالِاب اًتوُْعنَم  َو  ِناَسْحِْإلِاب ، اًفوُصْوَم  َناَک  َْکنِم  َكَداَبِع  ِْهیَلَع  َْتَللَد  يِذَّلا  ِْلثِم  یَلَع  ِهِسْفَن  ْنِم  اًقُولْخَم  ٌقُولْخَم  َّلَد  َْول  َو 

، يا هدومرف  ییاـمنهار  دوخ  بناـج  زا  ار  تناگدـنب  نآ  اـب  وـت  هچنآ  دـننام  هب  ار ، يا  هدـیرفآ  شدوـخ  بناـج  زا  يا  هدـیرفآ  رگا  و 
17/45 .تشگ یم  فیرعت  یگدنشخب  هب  دش و  یم  فصو  ناسحا  هب  درک ، یم  ییامنهار 

یهلا لیلد  تّجح و  فیصوت 

اَهِّلُِکب َفَصُوت  ْنَأ  ْنِم  ُّلَجَأ  َُکتَّجُح 

23/46 .دوش فصو  نآ  همه  هب  هک  تسنآ  زا  رت  گرزب  وت  تّجح 

قیفوت

سک نیرتامنهار  بناج  زا  هدنب ، ِنداد  قیفوت 
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ِْهَیلِإ َبِغُر  ْنَم  يَدْهَأ  اَی  ِینْقِّفَو  َو 

11/24 .هدش تبغر  وا  هب  هک  یسک  نیرتامنهار  يا  .هد  قیفوت  ارم  و 

تسار هار  رد  نتفای  ْقیفوت  ادخ و  تعاطا 

َِکتَعاَِطب ِباَوَّصلا  ِدْشُّرلا َو  ِْریَْخِلل َو  َنیِقَّفَوُْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

.هد رارق  دنا ، هتشگ  ّقفوم  باوص ، دشر و  ریخ و  راک  هب  وت  يربنامرف  اب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

11و10/25
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ناگیاسمه يارب  قیفوت  تساوخرد 

َِکتَّنُس ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  ...اَنِّقَِحب َو  َنِیفِراَْعلا  َِّیلاَوَم  ِیناَریِج َو  ِیف  ِینَّلََوت  َو 

2و1/26 .هد قیفوت  تتّنس  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  .امرف و  يرای  دنتسه ، ام  ّقح  هب  اناد  هک  مناتسود  مناگیاسمه و  هرابرد  ارم  و 

يو قیفوت  شیدنارود و  نتفرگ  دنپ 

ُهُراَِبتْعا ُهَقَّفَو  ٌمِزاَح  ْمِِهلاَْثمَأ  ِهَنَیاَعُِمب  َّحَصَف 

.دش وا  قیفوت  ببس  شنتفرگ  دنپ  .دنام  ملاس  ناشیا  لاثما  ندید  اب  شیدنارود ، صخش )  ) سپ

7/28

رادرک رد  قیفوت  هب  ندیسر 

ِیلَمَع ِیف  ِقِیفْوَّتلا  َیلِإ  ِِهب  ُلِصَأ  اَم  َكاَدُه  ْنِم  ِینْدِز  َو 

16/37 .مسرب ملمع  رد  قیفوت  هب  نآ  اب  هک  ازفیب ، میارب  ار  دوخ  تیاده  و 

قیفوت ماود 

َِکناَوْضِر َیلِإ  ِِهب  ُجُرْعَأ  اًمَّلُس  ُهُذِخَّتَأ  اَم  َکِقِیفَْوت  ِماَوَد  َِکتَمْحَر َو  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ِیل  ْبَهَف 

زا هداد ، رارق  تا  يدونـشوخ  يوس  هب  ینابدرن  ار  نآ  هک  شخبب  يزیچ  ارم  تا  یگـشیمه  قیفوت  تتمحر و  زا  نم ، يادـخ  يا  سپ 
.مور الاب  نآ 

17/49

: ِقیفوت ندومن  تساوخرد  ادخ  زا 

تارّدقم شریذپ  .أ 

َّیَلَع ِیل َو  َْتیَضَق  اَم  ِلُوبَِقل  ِینْقِّفَو  َو 

13/14 .مشاب اریذپ  يدومن ، رّدقم  منایز  دوس و  رب  هچنآ  ات  هد  قیفوت  ارم  ادنوادخ 

امنهار زا  يوریپ  يربنامرف و  .ب 
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ِینَدَشْرَأ ْنَم  ِهََعباَتُم  َو  ِینَدَّدَس ، ْنَم  ِهَعاَِطل  ِینْقِّفَو  َو 

8/20 .هد قیفوت  درک ، مداشرا  هک  یسک  زا  يوریپ  دنادرگ و  مراوتسا  تسار  هار  هب  هکنآ  زا  تعاطا  هب  ارم  و 

راکتنایخ اب  هناصلاخ  راتفر  .ج 

ِحْصُّنلِاب ِینَّشَغ  ْنَم  َضِراَعُأ  ْنَِأل  ِینْدِّدَس  َو 

.منک دروخرب  یهاوخریخ  يور  زا  هدومن ، یتسردان  نم  اب  هکنآ  اب  ات  هد  قیفوت  ارم  و 

9/20

رت هزیکاپ  یشور  نتشاد  .د 

یَکْزَأ َیِه  ِیتَِّلل  ِینْقِّفَو  َو 

.هد قیفوت  شور  نیرت  هزیکاپ  هب  ارم  و 

16/20

اهراک نیرت  تسرد  اب ) ندش  انشآ  _. ) ه

اَهاَدْهَِأل ُرُومُْألا  َّیَلَع  ْتَلَکَتْشا  اَذِإ  ِینْقِّفَو  َو 

21/20 .هد مقیفوت  اهنآ  نیرت  تسار  هب  تشگ ، مهرد  نم  رب  اهراک  هک  هاگنآ  و 
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اهرادرک نیرت  هزیکاپ  ماجنا )  ) .و

اَهاَکْزَِأل ُلاَمْعَْألا  ِتََهباَشَت  اَذِإ  ...ِینْقِّفَو 

21/20 .هد مقیفوت  اهنآ  نیرت  هزیکاپ  هب  دیدرگ ، رگیدکی )  ) هیبش لامعا  هک  یماگنه 

بهاذم نیرت  هدیدنسپ  زا ) يوریپ   ) .ز

اَهاَضْرَِأل ُلَلِْملا  ِتَضَقاَنَت  اَذِإ  ...ِینْقِّفَو  َو 

21/20 .هد مقیفوت  اهنآ  نیرت  هدیدنسپ  هب  اه ، نیئآ  ضقانت  ِنامز  و 

تابجاو ماجنا  .ح 

َکِْقلَخ ْنِم  ٍْقلَِخل  ْوَأ  َِکتَعاَط  ِهوُجُو  ْنِم  ٍهْجَو  ِیف  ََکل  َّیَلَع  ُهَتْضَرَف  ِهِینَْتمَْزلَأ َو  اَم  َّلُک  یِّنَع  ِْضقا  َو 

قیفوت يا ، هدومن  بجاو  مزال و  نم  رب  تناگدـیرفآ ، زا  يا  هدـیرفآ  يارب  اـی  تتعاـط  تاـهج  زا  یتهج  رد  هک  هچنآ  ماـجنا  هب  ارم  و 
6/22 .هد

هدش انیب  نآ  هب  هدنب  هچنآ  ماجنا  .ط 

...ِهِْملِع ْنِم  ِینُرِّصَُبت  امِیف  ِذوُفُّنِلل  ِینْقِّفَو  َو 

3/24 .هد قیفوت  ینک ، یم  میانیب  شنتسناد  هب  هچنآ  ماجنا  يارب  ارم  و 

ایاطخ یکرچ  هدنیوش  لامعا  ماجنا  .ي 

یِّنَع اَیاَطَْخلا  َسَنَد  ِِهب  ُلِسْغَت  اَِمل  ِلاَمْعَْألا  َنِم  ِینْقِّفَو  َو 

13/31 .هد قیفوت  ییوشب ، نم  زا  ار  اهاطخ  یکرچ  نآ  اب  هک  ییاهراک  هب  ارم  و 

ون هام  ره  رد  ندومن  هبوت  .ك 

َِهبْوَّتِلل ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 

.هد قیفوت  هبوت  يارب  هام )  ) نآ رد  ار  ام  و 

6/43
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ناضمر هام  رد  يروما  ماجنا  .ل 

اَهَرِّهَُطن ْنَأ  َو  ِتاَِعبَّتلا ، َنِم  اََنلاَْومَأ  َصِّلَُخن  ْنَأ  َو  ِهَّیِطَْعلا ، ِلاَْضفِْإلِاب َو  اَنَناَریِج  َدَـهاَعَتَن  ْنَأ  َو  ِهَلِّصلا ، ِِّرْبلِاب َو  اَنَماَحْرَأ  َلِصَن  ْنَِأل  ِهِیف  اَـنْقِّفَو  َو 
ِتاَوَکَّزلا ِجاَرْخِِإب 

ییوجلد ار  نامناگیاسمه  اطع ، لضف و  اب  مینک و  یکین  نامنادـنواشیوخ  هب  شـشخب ، یکین و  اـب  هک  هد ، قیفوت  هاـم  نآ  رد  ار  اـم  و 
10/44 .مینک كاپ  اه  تاکز  ندرک  نوریب  اب  ار  نآ  مینادرگ و  صلاخ  ملاظم  زا  ار  نامیاه  ییاراد  .مییامن و 

ناضمر هام  رد  تدابع )  ) .م

ُهَْتقَو ُءاَیِقْشَْألا  َلِهَج  َنیِح  َُهل  َکِّنَِمب  اَنَتْقَّفَو  ...يِذَّلا  ِرْهَّشلا  اَذَه  ُلْهَأ  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

ار نآ  تقو  ناـتخب ، هریت  هک  هاـگنآ  يداد ، قیفوت  تتمعن ، هلیـسو  هب  نآ  يارب  ار  اـم  هک  میتـسه ، هاـم  نیا  لـها  اـم  اـنامه  ادـنوادخ ،
43/45 .دنتخانشن
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: دوش یم  ماجنا  یهلا  قیفوت  هب  هچنآ 

اه شزغل  زا  نتساخرب  .أ 

ِیتَّلَز ْنِم  َکِقِیفْوَِتب  ُتْضَهَن  َو 

.متساخرب مندیزغل  زا  وت  قیفوت  اب  و 

16/13

دنوادخ تعاطا  .ب 

َِکتَعاَط ْنِم  َُهل  ِینَتْقَّفَو  اَم  یَلَع  اَهَعَم  ِینَْتیَّوَق 

3/15 .يدنادرگ میاناوت  هداد ، مقیفوت  دوخ  تعاط  رب  یتسردنت )  ) نآ اب 

ناطیش اب  تفلاخم  رب  ندش  يرای  .ج 

ِْهیَلَع اَنَنْوَع  َکِقِیفْوَِتب  ْنِسْحَأ  ...َّمُهَّللا 

7/17 .امن يرای  وکین  وا ، ّدض  رب  ار  ام  دوخ  قیفوت  هب  ادنوادخ 

ناگدنب ياه  هتساوخ  ندومرف  اطع  .د 

َِکتَمْحَر َکِقِیفْوَِتب َو  َِکلَذ  َعیِمَج  اَنِطْعَأ  َّمُهَّللا 

12/25 .امرف اطع  ام  هب  ار  اه ) تساوخرد   ) نآ همه  تتمحر  قیفوت و  هب  ادنوادخ 

ناراکهنگ ياه  هکلهم  زا  نتفای  ییاهر  ه ._

َنیِمِرْج _ ُْملا ِتاَطَرَو  ْنِم  َکِقِیفْوَِتب  ُهَتْصَّلَخ  ...ْدَق  ْنَم  َهَوْسُأ  ِیْنلَعْجا 

10/39 .يدناهر نامرجم ، ياه  بالجنم  زا  ار  وا  دوخ ، قیفوت  هب  هک  نادرگ  یسک  هوسا  ارم 

ناضمر هام  رد  نتساخ ، اپ  هب  هزور و  .و 

ٍریِصْقَت یَلَع  ُهَماَِیق  ُهَماَیِص َو  َکِقِیفْوَِتب  اَْنیَّلََوت  ْدَق  َو 

44/45 .میوش راد  هدهع  ار  هاگنابش ) رد   ) شنتساخ اپ  هب  شا و  هزور  ات  يداد  قیفوت  نامیاه -) ندرک   ) ْیهاتوک همه )  ) اب  - ار ام  و 
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یهلا ّقح  يادا  .ز 

َکِّقَِحل ُهَتْقَّفَو  ...ْنَّمِم  ُهَْتلَعَجَف 

67/47 .يداد قیفوت  يو  هب  دوخ ، ّقح  يادا  يارب  هک  يداد ، رارق  یناسک  زا  ار  وا  سپ 

هدنب نتخاس  دنمورین  .ح 

َكِدیِدْسَت َکِقِیفْوَِتب َو  ِینْدِّیَأ  َو 

.هد ورین  تا ، ییامنهار  قیفوت و  هب  ارم  و 

113/47

لّکوت

لّکوتم هدننک  تیاکش  ندرک  زاین  یب 

؟ اًلُّکََوت ُهَْرقَف  َْکَیلِإ ، اَکَش  ْنَم  ٍنْغُم  ...یَِهلِإ  اَی  َْتنَأ ، ْلَه 

؟15/16 يزاس یم  زاین  یب  درک ، تیاکش  وت  يوس  هب  لّکوت ، اب  شا  یتسد  یهت  زا  هک  ار  سک  ره  وت  ایآ  نم  يادخ  يا 

لّکوت اب  ناگدش ،) تباجا   ) نابایماک ندشن  هتشادزاب 
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َْکیَلَع ِلُّکَوَّتلِاب  َنیِعُونْمَْملا  ِْریَغ  َْکَیلِإ  ِبَلَّطلِاب  َنیِحِْجنُْملا  َكاَّیِإ ، ِیلاَءوُِسب  َنیِِحلْصُْملا  َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

لّکوت اب  هک  .دندش  بایماک  وت ، زا  تساوخرد  اب  هک  هد  رارق  یناراک  هتسیاش  زا  وت ، زا  متساوخرد  رطاخ  هب  روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 
10/25 .دندشن هتشادزاب  تفطل ) زا  ، ) وت رب 

سک نیرت  هدننکزاین  یب  هب  لّکوت 

ِْهیَلَع َلِّکُُوت  ْنَم  یَفْکَأ  ...َکَّنِإ 

56/45 .هدش دامتعا  وا  رب  هک  یتسه  یسک  رت  هدننکزاین  یب  وت  هک  یتسرد  هب 

هدننک لّکوت  هب  ادخ ، ندروآ  يور 

َْکیَلَع َلَّکََوت  ْنَم  یَْقَلت  َو 

.يروآ یم  ور  هدرک ، دامتعا  وت  رب  هک  یسک  هب  و 

12/51

وا ششخب  دوج و  و  ادخ ، هب  لّکوت 

ُلِکَّتَأ َکِمَرَک  َكِدوُج َو  یَلَع  َو  ُلَّکََوتَأ ، َْکیَلَع  َو 

11/52 .مدنب یم  لد  وت  يراوگرزب  ششخب و  رب  اهنت  منک و  یم  لّکوت  وت  رب  طقف  و 

هدنب هب  لّکوت ، قدص  ندیشخب 

َْکیَلَع ِلُّکَوَّتلا  َقْدِص  ِیل  ْبَه  َو 

.راد ینازرا  نم  هب  ار ، دوخ  هب  نیتسار  لّکوت  و 

4/54

نانمؤم لّکوت  ناگدننک و  لّکوت  نیقی 

َْکیَلَع َنِینِمْءوُْملا  َلُّکََوت  َو  َْکیَلَع ، َنِیلِّکَوَتُْملا  َنیِقَی  ...َُکلَأْسَأ 

5/54 .میامن یم  تساوخرد  وت  زا  ار ، وت  رب  نانمؤم  لّکوت  وت و  رب  ناگدننک  لّکوت  نیقی 
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تناها نیهوت 

هلمح مجاهت 

يراد هدنز  بش  دّجهت 

تمهت

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  ندوبن  تمهت  دروم 

ْمِْهَیلِإ اْوَّدَأ  امِیف  ْمُهَنوُمِهَّتَی  َال  َو 

.دننز یمن  تمهت  دندناسر ، اهنآ  هچنآ  هب  و 

12/4

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  ناوریپ  ندزن  تمهت 

ِداَبِْعلا يِْدیَأ  ِهیِوَْحت  امِیف  ِهَمَهُّتلا  ِكَْرت  َكَْدنِع َو  امِیف  ِعَمَّطلا  ...یَلَع  اَِهب  ْمُُهثَْعبَت  ...ًهاَلَص 

، تـسا ناگدــنب  تـسد  رد  هـک  هـچنآ  رد  تـمهت  كرت  تـسا و  وــت  دزن  هـچنآ  رد  عــمط  رب  ار  ناــشیا  نآ  ببــس  هـب  هـک  يدورد 
15و14/4 .يزیگنارب

ادخ ندوبن  مهّتم 

399 ص : 
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َِکتَداَرِِإل َال  َکِْقلَخ َو  یَلَع  ٍمَهَّتُم  ُْریَغ  ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اَِمل  ...

9/48 .یتسین مهّتم  تا  هدارا  تندیرفآ و  رد  يرتاناد و  نآ  هب  وت  هکنیا  يارب  ...

دوسح ندز  تمهت 

ِِهبُویُع ِفْرَِقب  ِینَرَحَو  ...ْدَق  ٍدِساَح  ْنِم  ْمَک  َو 

9/49 .تخاس رپ  نم  رب  ِمشخ  زا  ار  شا  هنیس  نم ، هب  دوخ  ياه  بیع  نداد  تبسن  اب  هک  يدوسح  رایسب  هچ  و 

یلاخ یهت 

یتسد گنت  یتسد  یهت 

ریت

قارف زا  سرت  ياهریت 

ِقاَرِْفلا ِهَشْحَو  ِمُهْسَِأب  اَیاَنَْملا  ِسْوَق  ْنَع  اَهاَمَر  َو  ِبُویُْغلا ، ِبُجُح  ْنِم  اَهِْضبَِقل  ِتْوَْملا  ُکَلَم  یَّلََجت  َو 

نامک زا  ییادـج  تشحو  ياهریت  اب  ار  نآ  ددرگ و  راکـشآ  اـه  یناـهنپ  ياـه  هدرپ  زا  اـه ،) ناـج   ) نآ نتفرگ  يارب  گرم  هتـشرف  و 
.دریگ هناشن  اهوزرآ 

13/42

شیاهریت جامآ  نمشد و 

ِهِماَهِس َِبئاَوَص  يِوَْحن  َدَّدَس  ...ٍّوُدَع  ْنِم  ْمَکَف 

4/49 .تفرگ هناشن  نم  يوس  هب  ار ، دوخ  يریگ  فده  ياهریت  هک  ینمشد  رایسب  هچ  سپ 

دوسح ياهریت  فده  هدنب ، يوربآ 

ِهیِماَرَِمل اًضَرَغ  یِضْرِع  َلَعَج  ...ْدَق  ٍدِساَح  ْنِم  ْمَک  َو 

9/49 .داد رارق  دوخ  ياهریت  فده  ارم  يوربآ  هک  يدوسح  رایسب  هچ  و 

تملظ یگریت 
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ّتنم اب  ششخب ، ندومنن  هریت 

ِناَِنْتمِالِاب ُهاَیاَطَع  ُرِّدَُکی  َال  ْنَم  اَی  َو 

4/13 .دزاس یمن  هریت  ار  شیاه  ششخب  نتشاذگ ، ّتنم  اب  هکنآ  يا  و 

هدنب رب  یهلا ، ناسحا  نتخاسن  هریت 

يِْدنِع َکَفوُْرعَم  ْرِّدَُکت  َْمل  َو 

32/16 .یتخاسن هریت  نم  هب  ار  تا  یکین  و 

يزیت

اه یتخس  يزیت  يدنت و  ندش  هتسکش 

ِِدئاَدَّشلا ُّدَح  ِِهب  ُأَثْفَی  ْنَم  اَی  َو 

1/7 .ددرگ یم  مارآ  وا  اب  اه  يراوشد  تّدش  هک  یسک  يا  و 

بضغ يدنت 

ِبَضَْغلا ِهَرْوَس  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

.مشخ تّدش  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

1/8

400 ص : 
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نمشد يزیت  یگدنرب و  نتسکش 

َِکتَرْدُِقب یِّنَع  ُهَّدَح  ُْلْلفا  َو  َِکتَّوُِقب ، یِْملُظ  ْنَع  يِّوُدَع  یِِملاَظ َو  ْذُخ  َو 

6/14 .رادرب نم  زا  ار  شا  یگدنّرب  دوخ  ییاناوت  اب  .رادزاب و  نم  هب  ندرک  متس  زا  دوخ  يورین  اب  ار  منمشد  نم و  هب  هدننک  متس  و 

ُهَّدَح ِیل  َْتلَلَف  َُّمث 

.یتسکش نم  يارب  ار  وا  غیت )  ) يزیت سپس 

6/49

هدنرب ییاه  حالس 

ًهَیِضاَم ًهَِحلْسَأ  ِْهیَلَع  ْمِهِطْعَأ  َو 

10/17 .امرف اطع  نانآ  هب  ناطیش )  ) وا ّدض  رب  هدنرب  ياه  حالس  و 

مالسا نارادزرم  حالس  نتخاس  زیت 

ْمُهَتَِحلْسَأ ْذَحْشا  َو 

2/27 .نک زیت  ار  ناش  ( یگنج  ) حالس و 

نمشد غیت  هبل  يزیت 

ِهِّدَح اَبَش  ِیل  َفَهْرَأ  َو  ِِهتَیْدُم ، َهَبُظ  ِیل  َذَحَش  ...ٍّوُدَع  ْنِم  ْمَکَف 

.درک كزان  میارب  ار  نآ  زیت  فرط  دومن و  زیت  نم  يارب  ار  شغیت  هبل  هک  ینمشد  رایسب  هچ  سپ 

4/49

شنابز يزیت  دوسح و 

ِِهناَِسل ِّدَِحب  ِینَقَلَس  ...ْدَق  ٍدِساَح  ْنِم  ْمَک  َو 

9/49 .درزآ ارم  شزیت  نابز  اب  هک  يدوسح  رایسب  هچ  و 

401 ص : 
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ث

یگشیمه تابث 

ییاراد تورث 

نادنمتورث یشورفرخف 

َنیِِرثْکُْملا ِهاَهاَبُم  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

3و1/8 .نادنمتورث یشورفرخف  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

نارذگشوخ دنمتورث  ّرش  زا  یهاوخ  هانپ 

ٍدیِفَح ٍفَْرتُم  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  هدرورپزان  هّفُرم  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

ادخ ریغ  زا  ندیبلط ، تورث 

اوُرَقَْتفاَف َكاَوِس  ْنِم  َهَوْرَّثلا  اُوماَر  ...ٍساَنُأ  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ُْتیَأَر  ْدَق  ْمَکَف 

6/28 .دندش دنمزاین  دنتساوخ و  تورث  وت  ریغ  زا  هک  مدید  یمدرم  زا  رایسب  هچ  نم ، يادخ  يا 

دنمتورث نتشادنپ  رترب 

اًلْضَف ٍهَوَْرث  ِبِحاَِصب  َّنُظَأ  ...ْنَأ  ْنِم  ِینْمِصْعا  َو 

4/35 .امرف ظفح  مرب ، لضف  ِنامگ  يدنمتورث  هب  هکنیا  زا  ارم  و 

یگشیمه یتورث 

ُدَْفنَت َال  ٍهَوْرَِثب  اَنْعِّتَم  َو 

5/35 .شخبب دوشن ، دوبان  هک  یتورث  ار  ام  و 

هویم هرمث 

ساپس انث 
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شاداپ باوث 

403 ص : 
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ج

ییاج هباج 

اه هوک  ندشن  اج  هباج  ّتلع 

ُلوَُزت اَلَف  ِلاَبِْجلِاب  َنِیلَّکَوُْملا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

اج هباج  ات  اه  هوک  هب  ناگدـش  هدراـمگ  ناگتـشرف و  ياـه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
15و11و10/3 .ددرگن

ناور يراج 

بلاج

اهزور نیرت  بلاج 

ٍْوفَِعل ِِهبَلْجَأ  اَْنیَلَع  َّرَم  ٍمْوَی  ِْریَخ  ْنِم  ُْهلَعْجا  َو  اَنِرِْطف ، اَنِدیِع َو  ِمْوَی  ِیف  اََنل  ْكِرَاب  َو 

، زور نیرت  بلاج  هک  هد  رارق  تسا  هتـشذگ  ام  رب  هک  ییاهزور  نیرتهب  زا  ار  نآ  .نادرگ و  كرابم  ار  نامرطف  دیع و  زور  ام  يارب  و 
.دشاب وفع  يارب 

48/45

ماج

شنیگآرهز ماج  گرم و  هتشرف 

ِتْوَْملا ِفاَعُذ  ْنِم  اََهل  َفاَد  َو  ِقاَرِْفلا ، ِهَشْحَو  ِمُهْـسَِأب  اَـیاَنَْملا  ِسْوَق  ْنَع  اَـهاَمَر  َو  ِبُویُْغلا ، ِبُجُح  ْنِم  اَهِْـضبَِقل  ِتْوَْملا  ُکَـلَم  یَّلََجت  َو 
ِقاَذَْملا َهَموُمْسَم  اًسْأَک 

هناشن اهوزرآ  نامک  زا  ییادج  تشحو  ياهریت  اب  ار  نآ  ددرگ و  راکـشآ  اه  یناهنپ  ياه  هدرپ  زا  نآ ، نتفرگ  يارب  گرم  هتـشرف  و 
13/42 .دزاس هتخیمآ  تسا -  دولآرهز  نآ  ندیشچ  هک  گرم -  نارکوش  زا  یماج  اه ،) ناج   ) نآ يارب  دریگ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماج  زا  یباریس 

ِهِسْأَِکب اَنِقْسا  َو  ُهَضْوَح ، اَنْدِرْوَأ  َو 

20/42 .زاس نامباریس  وا  ماج  زا  نک و  نامدراو  وا  ضوح  هب  و 
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تاجاح ياه  ماج 

ِتاَِبلَّطلا ُهَیِعْوَأ  َكِدوُج  ِْضیَِفب  ْتَأَلَْتما  َو 

12/46 .تسا هتشگ  رپ  تدوج ، يدایز  اب  اه  هتساوخ  فرظ  و 

سابل هماج 

نیشناج

شا هناخ  روما  رد  وجگنج ، ینیشناج 

405 ص : 
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ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

شاداپ نوگمه  گنـسمه و  ار  يو  سپ  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
.هد شاداپ  وا ،

16/27

نیمز رد  دنوادخ ، نانیشناج 

َکِضْرَأ ِیف  َكَءاَفَلُخ  ...ْمُهَْتلَعَج  َو  َكِْرمَِأل ، ْمُهَتْرَتْخا  َنیِذَّلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِِبئاَطَأ  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

تنیمز رد  دوخ  نانیشناج  ار  نانآ  يدیزگرب و  دوخ  نامرف  يارب  هک  نانآ  تسرف ، دورد  شا  هداوناخ  نارت  هزیکاپ  رب  نم ، راگدرورپ 
56/47 .يداد رارق 

( هعمج نابرق و  دیع  زامن   ) ِماقم ادخ و  نانیشناج 

َِکئاَیِفْصَأ َِکئاَفَلُِخل َو  َماَقَْملا  اَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا 

9/48 .تسا تناگدیزگرب  نانیشناج و  يارب  ماقم ، نیا  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ ،

دنوادخ نانیشناج  ّقح  نتفر  تسد  زا 

َنیِّزَْتبُم َنیِروُهْقَم  َنِیبُوْلغَم  َكُءواَفَلُخ  َُکتَْوفِص َو  َداَع  یَّتَح  ...

.تفر تراغ  هب  ناشقوقح  هدش ، هدروخ  تسکش  بولغم و  وت ، نانیشناج  ناگدیزگرب و  هکنیا  ات  ...

9/48

دنا هدید  هچنآ  یهلا و  نانیشناج 

...اًذُوْبنَم ََکباَتِک  َو  ًالَّدَبُم ، َکَمْکُح  َنْوَرَی  ...َنِیبُوْلغَم  َكُءواَفَلُخ  َُکتَْوفِص َو  َداَع  یَّتَح  ...

9/48 .تسا هداتفا  رود  وت  باتک  هتفای و  رییغت  تماکحا  هک  دننیب  یم  .هدش  بولغم  وت ، نانیشناج  ناگدیزگرب و  هکنیا  ات  ...

یگشیمه دیواج 

هاگیاج

ناهاوگ هاگیاج 
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ِداَهْشَْألا ِِفقاَوَم  َْدنِع  اََنلِزاَنَم  ِِهب  ُفِّرَُشی  ...اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

.دهد وربآ ) و   ) تفارش ناهاوگ ، ياه  هاگیاج  رد  ار  ام  تلزنم  نآ ، اب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس 

12و10/1

یگشیمه تکرب  رپ  هاگیاج 

ُلوَُحت َال  ِیتَّلا  ِِهتَماَرَک  ِّلَحَم  َو  ُلوَُزت ، َال  ِیتَّلا  ِهَماَقُْملا  ِراَد  ِیف  َنِیلَسْرُْملا  ُهَءاَِیْبنَأ  ِِهب  ُّماَُضن  ...اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

لحم تسا و  ینادواج  هک  يراگدنام  يارس  رد  مییآ ، درگ  شا  هداتـسرف  ناربمایپ  اب  نآ ، ببـس  هب  هک  یـساپس  ار ، يادخ  ساپـس  و 
.تسا یگشیمه  هک  یتمارک 

16و10/1
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رود ياج  هب  دوخ ، هاگشرورپ )  ) هاگمدق زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه 

ِِهلْجِر ِعِضْوَم  َو  ِِهلْحَر ، ِنِطْوَم  ْنَع  ِيْأَّنلا  ِّلَحَم  ...َیلِإ  َرَجاَه  َو 

16/2 .دومن ترجه  رود  لحم  هب  شهاگمدق ، شتماقا و  هاگیاج  زا  و 

تابجاو هاگیاج 

ِهِضوُُرف ِلِزاَنَم  َو  ِِهتَعاَط ، ِتاَقْوَأ  ِیف  ْمُه  َْفیَک  ُرُْظنَی  َو 

7/6 .دنا هنوگچ  شتابجاو  ياهاج  تعاط و  تاقوا  رد  اهنآ  درگن  یم  و 

نیمز نامسآ و  رد  ناگدیرفآ ، نداد  ياج 

...َکِْقلَخ ِِرئاَس  َِکتَِکئالَم َو  ْنِم  اَمُهَْتنَکْسَأ  ْنَم  َکَضْرَأ َو  َكَءاَمَس َو  ُدِهْشُأ  َو 

21/6 .مریگ یم  دهاش  ار  تناگدیرفآ  ریاس  ناگتشرف و  زا  يداد  ياج  ود  نآ  رد  هچنآ  تنیمز و  تنامسآ و  و 

ادخ ییاتکی  هب  تداهش  رد  هدنب ، هاگیاج  نتفرگ  هاوگ 

َْتنَأ اَّلِإ  ََهلِإ  َال  يِذَّلا  ُهَّللا  َْتنَأ  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  یِّنَأ  اَذَه ، يِّرَقَتْسُم  ...اَذَه َو  یِمْوَی  ِیف  ...َکَضْرَأ  َكَءاَمَس َو  ُدِهْشُأ  َو 

ییادـخ وـت  زج  هک  ییادـخ  ییوـت  مهد  یم  تداهـش  نم  هک  مریگ  یم  دـهاش  هاـگیاج  نیا  زور و  نیا  رد  ار  تـنیمز  تنامـسآ و  و 
21/6 .تسین

هدنب هاگیاج  يدب 

یِِفقْوَم َءوُس  ...ْمَحْراَف 

32/16 .نک محر  مهاگیاج  يدب  رب  سپ 

ناطیش يارب  یهاگیاج ، نتخاسن  هدامآ 

ًالِْزنَم اَْنیََدل  امِیف  َُهل  َّنَنِطُوت  َال  ...َّمُهَّللا 

.هدن لزنم  تسام ، دزن  هچنآ  رد  ار  وا  ادنوادخ 

6/17
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ناطیش ّرش  زا  راوتسا  یهاگیاج 

ٍزِراَح ٍزْرِح  ِیف  ُْهنِم  ...اَِنتاَهَّمُأ  اَنَءَابآ َو  ْلَعْجا  َو 

10/17 .هد رارق  مکحم  یهاگیاج  رد  وا  ّرش )  ) زا ار ، نامناردام  ناردپ و  و 

تشهب رد  هدنب ، ياج  نداد  رارق 

َياَْوثَم َِکتَّنَج  ِیف  ْلَعْجا  َو 

11/21 .نادرگ رّرقم  تتشهب  رد  ارم  يارس  و 

( تشهب رد   ) شیاسآ هاگیاج  هب  نیدلاو  ندناسر 

ِهَماَلَّسلا َنِطاَوَم  ِهَماَرَْکلِاب  اَمُهْغَِّلب  َو 

14/24 .ناسر یتمالس  ياه  هاگیاج  هب  تمارک  اب  ار  ناشیا  و 

یهلا شزرمآ  هاگیاج 

َِکتَمْحَر َِکتَرِفْغَم َو  ِّلَحَم  َِکتَماَرَک َو  ِراَد  ِیف  َِکتَْفأَِرب  َعِمَتَْجن  یَّتَح  اَمِهِیف  ِینْعِّفَشَف  ِیل  َُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَس  ْنِإ  َو 
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تتمحر شزرمآ و  لحم  وت و  تمارک  يارـس  رد  وت  رهم  هب  ات  .اـمرف  ناـنآ  عیفـش  ارم  سپ  تفرگ ، یـشیپ  نم  يارب  تشزرمآ  رگا  و 
15/24 .مییآ درگ 

( یتشهب  ) یگشیمه ياهاج  نتخاس  نایامن 

...ِْدلُْخلا ِنِکاَسَم  ْنِم  اَهِیف  َتْدَدْعَأ  اَم  ْمِهِراَْصبَِأل  اَْهنِم  ْحَِّول  َو 

4/27 .زاس نایامن  ناشناگدید  لباقم  رد  یگشیمه ، ياه  هناخ  زا  يا  هتخاس  هدامآ  تشهب )  ) نآ رد  ار  هچنآ  و 

تمارک لزانم  نتخاس  نایامن 

ِهَماَرَْکلا ِلِزاَنَم  ...ْنِم  اَهِیف  َتْدَدْعَأ  اَم  ْمِهِراَْصبَِأل  اَْهنِم  ْحَِّول  َو 

.زاس نایامن  ناشناگدید  لباقم  رد  تمارک ، ياهارس  زا  يا  هتخاس  هدامآ  تشهب )  ) نآ رد  ار  هچنآ  و 

4/27

ناطیش هدش  بولغم  هاگیاج  هدنب ، هاگیاج 

ُناَْطیَّشلا ِْهیَلَع  َذَوْحَتْسا  ...ْنَم  ُماَقَم  اَذَه 

6/31 .هتشگ هریچ  وا  رب  ناطیش  هک  تسا  یسک  ماقم  نیا 

ییاوسر هاگیاج  رد  هدنب ، ِندومن  راگدنام  ناهانگ و 

َِکئاَنِِفب ِيْزِْخلا  َماَقَم  ِیبُونُذ  ِّبَر  اَی  ِیْنتَماَقَأ  ْدَقَف 

23/31 .هدومن راگدنام  ْییاوسر  هاگیاج  رد  ارم  تهاگرد ، هب  مناهانگ  نم ، راگدرورپ  يا  سپ 

هدنب هاگیاج  ِيدب 

یِِفقْوَم ِءوُِسل  ِینُمَحْرَی  َِکتَمْحَِرب  ْمُهَضَْعب  َّلَعَلَف 

27/31 .دنک محر  نم  هب  مهاگیاج ، يدب  رب  ْتتمحر  هب  اهنآ  زا  یخرب  دیاش 

یهلا دودح  ماکحا و  عضاوم 

اَُهتْکَهَْتنا ٍتاَمُرُح  َیلِإ  َكِدوُدُح  ِتاَماَقَم  ْنَع  ُْتیَّدَعَت  َو 
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18/32 .ما هدیرد  ار  اه  مارح  هدرپ  هدرک ، زواجت  وت  دودح  نتشاد  اپ  هب  زا  و 

هدنب ياه  ییاوسر  نارضاح و  هاگیاج 

ِداَهْشَْألا ِِفقاَوَم  َْدنِع  ِءاَقَْبلا  ِراَد  ِتاَحیِضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف  ...َكِْوفَِعب  ِینَتْرَتَس  ْذِإ  َّمُهَّللا َو 

نمیا ارم  نادـهاش ، ياـه  هاـگیاج  دزن  یقاـب ، يارــس  ياـه  ییاوـسر  زا  سپ  يدـناشوپ ، تشیاـشخب  هـب  ارم  هـک  نوـنکا  ادـنوادخ و 
21/32 .زاس

دنوادخ ياضر  هاگیاج 

َكاَضِر َعِضْوَم  َهَرْکَن  َو  َكَرْدَق ، َطِمْغَنَف  َتْرَّیََخت  اَّمَع  ِهَفِْرعَْملا  َزْجَع  اَنْمُسَت  َال  َو 

3/33 .میراد دنسپان  ار  وت  تیاضر  دروم  میرامش و  کبس  ار  وت  رْدق  ات  زاسن ، يا  هدومن  رایتخا  هچنآ  تخانش  زا  زجع  راچد  ار  ام  و 
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تمالس هاگیاج  هب  ندیسر  نابدرن 

ِهَماَلَّسلا ِّلَحَم  َیلِإ  ِهِیف  ُجُْرعَن  اًمَّلُس  َو  ِهَماَرَْکلا ، ِلِزاَنَم  ِفَرْشَأ  َیلِإ  اََنل  ًهَلیِسَو  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

8/42 .هد رارق  تمالس ، لحم  هب  نامجورع  يارب  ینابدرن  تمارک و  ياه  لزنم  نیرت  فیرش  هب  ندیسر  ببس  ام  يارب  ار  نآرق  و 

یهلا هاگشیپ  رد  یهاگیاج 

اَنِرِجاَوَه َأَمَظ  َْکیَلَع  ِضْرَْعلا  ِِفقْوَم  ِیف  ِِهب  ِوْرَأ  َو 

11/42 .امرف باریس  تسوت ، هاگشیپ  رد  هک  یهاگیاج  رد  ار  ام  دیدش  یگنشت  نآ ، اب  و 

اَنِماَقَم َّلُذ  َْکیَلَع  ِضْرَْعلا  ِِفقْوَم  ِیف  ِنآْرُْقلِاب  ْمَحْرا  َو 

.نک محر  ام  يراوخ  رب  میوش ، یم  هضرع  تهاگشیپ  هب  هک  نداتسیا  ياج  رد  نآرق ، تکرب )  ) هب و 

15/42

ایند زا  سپ  هاگیاج ، نیرتهب 

اَِنلِزاَنَم َْریَخ  اَْینُّدلا  ِقاَِرف  َدَْعب  َرُوبُْقلا  ِلَعْجا  َو 

14/42 .هد رارق  ام  ياه  هناخ  نیرتهب  ایند ، زا  قارف  زا  سپ  ار  اهربق  و 

رّدقم ياه  هاگلزنم  رد  هام ، دّدرت 

ِریِدْقَّتلا ِلِزاَنَم  ِیف  ُدِّدَرَتُْملا  ...ُعیِطُْملا  ُْقلَْخلا  اَهُّیَأ 

1/43 .ینک یم  دش  دمآ و  هدش ، هدادرارق  ياه  لزنم  رد  هک  رادربنامرف  هدیرفآ  يا 

( تشهب  ) هاگیاج هب  ندمآ  زا  تلفغ 

ِلِیلَّدلا ِهَماَقِإ  ِباَْبلا َو  ِْحتَف  َدَْعب  ِلِْزنَْملا  َِکلَذ  َلوُخُد  َلَفْغَأ  ْنَم  ُرْذُع  اَمَف 

11/45 !؟ تسیچ دیامن  تلفغ  لزنم  نآ  هب  دورو  زا  هکنآ  رذع  امنهار -  نتشاد  اپ  هب  ْرد و  ندوشگ  زا  دعب  سپ - 

ییاوسر هاگیاج 

َِکتَرِخآ ِیف  ُهَْلثِم  ِینْمُِقت  اَلَف  َكاَْینُد  ِیف  ٍهَحیِضَف  َماَقَم  ِینْمُِقت  َْمل  ْذِإ  َو 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 799 

http://www.ghaemiyeh.com


120/47 .رادن اپ  هب  ییاوسر ) ماقم  رد   ) ارم تترخآ  رد  نآ  دننام  سپ  یتشادن ، اپ  هب  ییاوسر  ماقم  رد  تیایند  رد  ارم  هک  نامز  نآ  و 

ادخ ناتسود  هاگیاج  ماقم و 

َِکئاَّبِحَِأل ِهَّدَعُْملا  ِتاَماَقَْملا  ِیف  َِکلَِحن  َِفئاَرَش  ِیْنلِّلَج 

128/47 .ناشوپب ارم  تیالاو  ياهاطع  هب  يا ، هدرک  هدامآ  تناتسود  يارب  هک  ییاه  ناکم  رد 

ادخ دزن  هدنب ، هاگیاج 

اَهُءوَّوَبَتَأ ًَهباَثَم  ...َكَْدنِع  ِیل  ْلَعْجا  َو 

129/47 .هد رارق  منیزگ ، تماقا  نآ  رد  هک  یهاگیاج  دوخ  دزن  میارب  و 

ناراکتسرد هاگیاج 

اَِهب ْمُهَتْصَصَتْخا  ِیتَّلا  ِهَعِیفَّرلا  ِهَجَرَّدلا  ِیف  َِکئاَنَمُأ  َعِضاَوَم  َِکئاَیِفْصَأ َو  َِکئاَفَلُِخل َو  َماَقَْملا  اَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا 

يارب ماقم ، نیا  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ ،
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9/48 .يداد صاصتخا  ناشیا  هب  هک  ییالاو  هجرد  رد  تسا ، تناراد  تناما  هاگیاج  تناگدیزگرب و  نانیشناج و 

ناتخبدب راکهنگ و  ناراوخ  هاگیاج 

َْکیَلَع َنیِّرَجَتُْملا  ِءاَیِقْشَْألا  َِفقْوَم  َنِیِبنْذُْملا : ِءاَّلِذَْألا  َِفقْوَم  یِسْفَن  ُْتفَقْوَأ  ْدَق 

.ما هتشاداو  دنا ، هتفای  تأرج  وت  رب  هک  یناتخبدب  هاگیاج  راکهانگ ، ِناراوخ  هاگیاج  رد  ار  دوخ 

2/53

دنوادخ راوج  رد  هدنب ، هاگیاج 

ِینَکْسَم َكِراَوِج  ِیف  ...ْلَعْجا  َو 

7/53 .هد رارق  دوخ  راوج  رد  ار  ما  هناخ  و 

ضوع ینیزگیاج 

ناربج

هدنب رقف  ناربج 

ِقاَْلمِْإلا ِمَدَع  ْنِم  اَنَتَّلَخ  ِنآْرُْقلِاب  ُْربْجا  َو 

12/42 .نک ناربج  يدنمزاین  نتشادن  هب  ار  ام  یتسدگنت  نآرق ، هلیسو  هب  و 

َتْرَبَج ٍمَدَع  ...ْنِم  ْمَک  َو 

.يدومن ناربج  هک  ییاهدوبمک  رایسب  هچ  و 

12/49

ناضمر هام  نتفر  تسد  زا  هودنا  ناربج 

اَنِرْهَِشب اَنَتَبیِصُم  ُْربْجا 

.نک ناربج  نام  هام  نتفر )  ) رد ار  ام  تبیصم 

48/45
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لیئربج

ادخ یحو  نیما  لیئربج ،

َِکیْحَو یَلَع  ُنیِمَْألا  ُلیِْربِج 

4/3 .تسوت یحو  نیما  لیئربج 

اه نامسآ  رد  هدش  يوریپ  لیئربج ،

َِکتاَواَمَس ِلْهَأ  ِیف  ُعاَطُْملا  ...ُلیِْربِج 

4/3 .تسا تیاه  نامسآ  لها  نایم  رد  اورنامرف  لیئربج 

یهلا هاگرد  بّرقم  دنمجرا و  لیئربج ،

َكَْدنِع ُبَّرَقُْملا  َْکیََدل ، ُنیِکَْملا  ...ُلیِْربِج 

4/3 .تسوت دزن  بّرقم  وت و  هاگشیپ  رد  دنمجرا  لیئربج 

ندیرب ندرک  ادج 

لادج

لادج يارب  یناهرب ،)  ) ینابز
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ِینَمَصاَخ ْنَم  یَلَع  اًناَِسل  ...ِیل  ْلَعْجا  َو 

8/20 .هد رارق  ینابز  درک ، لادج  نم  اب  هک  یسک  رب  میارب  و 

ادخ اب  ندشن ، لادج 

يَراَُمت َال  يَراَُجت َو  َال  ...َکَناَْحبُس 

27/47 .ینک یم  وگم  وگب  هن  يراد و  شکمشک  یسک  اب  هن  یهّزنم ! كاپ و 

ییادج

دنوادخ میظعت  زا  ناگتشرف ، ندشن  ادج 

...ِتاَلَفَْغلا ُوْهَس  َکِمیِظْعَت  ْنَع  ْمُهُعَطْقَی  َال  ...َنیِذَّلا  َو 

7/3 ...دزاس یمن  ادج  وت  میظعت  زا  ار  اهنآ  اه ، تلفغ  ِیشومارف  هک  اهنامه  و 

زور بش و  نیب  ادخ ، نتخادنا  هلصاف 

ِِهتَرْدُِقب اَمُهَْنَیب  َزَّیَم  ِِهتَّوُِقب َو  َراَهَّنلا  َْلیَّللا َو  َقَلَخ  ...

2و1/6 .تشاذگ قرف  ود  نآ  نیب  شیوخ  تردق  هب  دیرفآ و  دوخ  ییاناوت  هب  ار  زور  بش و 

ناگدنب زا  زور ، ندش  ادج 

ٍّمَِذب اَنَقَراَف  اَنْأَسَأ  ْنِإ  َو  ٍدْمَِحب ، اَنَعَّدَو  اَّنَسْحَأ  ْنِإ  ...ٌدیِدَج  ٌثِداَح  ٌمْوَی  اَذَه  َو 

اب میدرک ، يدب  رگا  دیوگ و  دوردب  ار  ام  ساپس  اب  میدرک ، یکین  رگا  .تسا  هزات  ون و  يزور  نیا  و 

12/6 .دوش ادج  ام  زا  شهوکن 

( لاس (ي  اهزور زا  هدنب ، ندش  ادج  يدب 

ٍهَریِرَج ِباَِکتْرِاب  ِِهتَقَراَفُم  ِءوُس  ْنِم  اَنْمِصْعا  َو 

13/6 .نک نامظفح  یهانگ  ماجنا  رثا  رب  زور ،)  ) نآ زا  ییادج  ِيدب  زا  و 

( لطاب ّقح و   ) ییادج زور  زیخاتسر ،
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ٍهَقِداَص َو ٍهَِّیِنب  َْکنِم  ِینْدِّیَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...ِلْصَْفلا  ِمْوَی  َیلِإ  ...ِیل  ِذْخَْألا  ِریِخَْأت  ِیف  َكَْدنِع  ِیل  ُهَرَیِْخلا  َِتناَک  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 
ٍِمئاَد ٍْربَص 

هب ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  دشاب ، یم  ریخاتـسر  زور  ات  مّقح  نتفرگ  ریخأت  رد  وت  دزن  نم  ریخ  رگا  ادـنوادخ و 
14/14 .هد يرای  مئاد  ییابیکش  هناقداص و  ّتین 

هدننکراوخ ياه  يدب  زا  ندش  ادج 

ِهَِقلْخ _ ُْملا َِیتاَئِّیَس  ْنَع  َِعْلقُأ  ...ْنَِأل  ...ِیل  َْکنِم  اًیِّنََأت  َْلب  َْکیَلَع ، یِمَرَک  ْنِم  َِکلَذ  َْسَیل  ...یِّنَع َو  َُکتاَنَأ  َِکلَذ  ْنِم  ُبَجْعَأ  َو 

هکنیا يارب  .تسا  نم  رب  وت  يرابدرب  زا  هکلب  .تسوت  دزن  نم  ندوب  یمارگ  زا  هن  نیا  تسا و  نم  اب  وت  يراـبدرب  نآ  زا  رت  تفگـش  و 
26/16 .موش ادج  ما -  هدننک  راوخ  ياه -  يدب  زا 

هتسویپ ادخ  هب  هکنآ  زا  ییادج 
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َْکَیلِإ َعَمَتْجا  ِنَم  ِهَقَراَفُم  َال  ...َِکتَداَبِع َو  ْنَع  ِلَسَْکلِاب  یِّنَِیلَْتبَت  َال  َو 

11/20 .زاسن راتفرگ  هتسویپ ، وت  هب  هکنآ  زا  ییادج  تتدابع و  رد  یتسس  هب  ارم  و 

یتسردنت هدنب و  نیب  نتخادنین  ییادج 

ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  ِیف  َِکتَِیفاَع  َْنَیب  ِیْنَیب َو  ْقِّرَُفت  َال 

1/23 .زادنین ییادج  تتیفاع  نم و  نیب  ترخآ  ایند و  رد 

نانمشد ياه  نخان  نتخاس  ادج 

ْمُهَراَفْظَأ ْمُْهنَع  ِْمْلقا  َو 

5/27 .نک ادج  نانآ  زا  ار  ناشلاگنچ  و 

ناشحالس نانمشد و  نیب  ندنکفا  ییادج 

ْمِِهتَِحلْسَأ َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  ْقِّرَف  َو 

.زادنا ییادج  ناشیاه  حالس  نانآ و  نایم  و 

5/27

مارح لالح و  هدننکادج  لماع 

َکِماَرَح َِکلاَلَح َو  َْنَیب  ِِهب  َْتقَرَف  اًناَقُْرف  ...ُهَْتلَعَج  َو 

2و1/42 .يدرک ادج  ار  تمارح  لالح و  نیب  نآ  هلیسو  هب  هک  يداد  رارق  يا  هدننکادج  ار  نآ  و 

نآرق تسار  هار  زا  ندشن  ادج 

ِهِقیِرَط ِدْصَق  ْنَع  ُْغیَّزلا  اَنَِجلَتْخَی  َال  ...یَّتَح  َكِْدنِع  ْنِم  ُهَّنَِأب  ُفِرَتْعَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

6/42 .دزاسن ادج  شتسار  هار  زا  ار  ام  یفارحنا  ات  .تسوت  بناج  زا  نآرق  هکنیا ؛ هب  دننک  یم  فارتعا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

ییادج زا  هدنب ،)  ) سرت گرم و  هتشرف 

ِقاَرِْفلا ِهَشْحَو  ِمُهْسَِأب  اَیاَنَْملا  ِسْوَق  ْنَع  اَهاَمَر  َو  ِبُویُْغلا ، ِبُجُح  ْنِم  اَهِْضبَِقل  ِتْوَْملا  ُکَلَم  یَّلََجت  َو 
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نامک زا  ییادـج  تشحو  ياهریت  اب  ار  نآ  ددرگ و  راکـشآ  اـه  یناـهنپ  ياـه  هدرپ  زا  اـه ،) ناـج   ) نآ نتفرگ  يارب  گرم  هتـشرف  و 
.دریگ هناشن  اهوزرآ 

13/42

اه لزنم  نیرتهب  ایند و  زا  ییادج 

اَِنلِزاَنَم َْریَخ  اَْینُّدلا  ِقاَِرف  َدَْعب  َرُوبُْقلا  ِلَعْجا 

14/42 .هد رارق  ام  ياه  هناخ  نیرتهب  ایند ، زا  قارف  زا  سپ  ار  اهربق 

ناگدنب زا  ناضمر ، هام  ندش  ادج  نامز 

ِِهْتقَو ِماَمَت  َْدنِع  اَنَقَراَف  ْدَق  َُّمث 

.دش ادج  ام  زا  شتقو ، ندش  مامت  ماگنه  سپس 

22/45

ناضمر كرابم  هام  زا  ییادج  ِيراوشد 

اَْنیَلَع ُُهقاَِرف  َّزَع  ْنَم  َعاَدِو  ُهوُعِّدَُوم  ُنْحَنَف 

23/45 .تسا راوشد  ام  رب  شقارف  هک  یسک  زا  عادو  مییوگ ، یم  عادو  ار  نآ  سپ 
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ناضمر هام  زا  ییادج  جنر 

ُُهقاَِرف ََملآ  ٍّوُجْرَم  ...ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.دوب روآ  جنر  شقارف  هک  يدیما  هیام  وت  رب  دورد 

26/45

ادخ هار  زا  یتخس ، ندرک  ادج 

َِکلِیبَس ْنِم  َءاَّرَّضلا  ِِهب  ِْنبَأ  َو 

.نک ادج  تهار  زا  ار  یتخس  وا  ببس  هب  و 

62/47

هزات دیدج 

يریلد تارج 

هانگ مرج 

شاداپ ازج 

( هتساوخ  ) وجتسج

يراتفرگ زا  ییاهر  شیاسآ و  ندیبلط 

ِجَرَْفلا ِحْوَر  َیلِإ  ُجَرْخ  _ َْملا ُْهنِم  ُسَمَْتُلی  ْنَم  اَی  َو 

1/7 .دوش یم  تساوخرد  وا  زا  خارف ، یشیاسآ  يوس  هب  نتفر  ییاهر و  هک  یسک  يا  و 

هدنب ياه  بیع  يوجتسج  ناگیاسمه و 

ِیتَریِج ْنِم  ِیِبیاَعَم  ُسِمَْتلَی  ْنَِمل  اَِهتاَءْوَس  ِْدُبت  َْمل  َو  ...

.يدرکن راکشآ  دنشاب -  یم  نم  ياه  بیع  يوجتسج  رد  هک  مناگیاسمه -  شیپ  ارم  ياه  يدب  و 

21/16
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بولطم ِرگ  يرای  اهنت  بلاط ،)  ) هدنیوج

ٍبُولْطَم یَلَع  ٌِبلاَط  اَّلِإ  ُنیُِعی  َال 

.دناسر یمن  يرای  هدننک ، بلط  زج  ار  هدش  بلط 

3/21

ناراوخ يزور  زا  يزور ، بلط 

َنِیقوُزْرَْملا ِْدنِع  ْنِم  َکَقاَزْرَأ  اَنْسَمتلا  یَّتَح  ...ِّنَّظلا  ِءوُِسب  اَِنقاَزْرَأ  ِیف  اَنَْتیَلَْتبا  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

تـساوخرد ناراوخ  يزور  زا  ار  وت  ياه  يزور  هک  ییاج  اـت  .يدومزآ  ینامگدـب ، هب  ْناـمیاه  يزور  رد  ار  اـم  وت  اـنامه  ادـنوادخ 
1/29 .میدومن

نآرق رد  يراگتسر ، ندومن  وجتسج 

ِهِْریَغ ِیف  يَدُْهلا  ُسِمَْتلَی  َال  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

7/42 .دنیوج یمن  ار  تیاده  نآ ، ریغ  رد  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

ندوب ادخ  يوجتسج  رد 

َكَدَجَو اَْینُد  ْوَأ  ٍنیِِدل  َکَسَمتلا  ِنَمَف 

25/47 .دبای یم  ار  وت  تشگ ، وت  لابند  هب  ایند  ای  نید  يارب  هک  ره  سپ 

شواک اب  ادخ ، ندشن  كرد 

ُّسَُجت َال  ُّسَُحت َو  َال  َکَناَْحبُس 

.یتسه وجتسج  لباق  هن  يوش و  یم  سح  هن  یهّزنم ! كاپ و 

27/47
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تسا ناقساف  دزن  هچنآ  ندومنن  بلط 

َنیِقِساَْفلا َْدنِع  اَم  ِساَمِتْلا  ِنَع  ِینَّبُذ  َو 

131/47 .راد زاب  تسا ، ناقساف  دزن  هچنآ  ِندیبلط  زا  ارم  و 

هدنب رب  رگمتس ، تبقارم  وجتسج و  نتشامگ 

ِِهتَیاَعِر َدُّقَفَت  ِیب  َلَّکَو  ...ٍغَاب  ْنِم  ْمَک 

7/49 .تشامگ نم  رب  ار  شیوجتسج  تبقارم و  هک  يرگمتس  رایسب  هچ 

هدنب هدنیوج  بلاط و  ادخ 

ُْتبَرَه اَنَأ  ْنِإ  ِیِبلاَط  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.مزیرگب رگا  ینم ، يایوج  وت  انامه  ادنوادخ ،

4/50

ندب زین  مادنا و  مسج 

متس افج 

تفج

( وا برق  بلط  اب   ) ادخ هب  دیما  ندنادرگ  تفج 

َکیِجاَر ِْهیَلَع  ُبیِخَی  اَم  َّلَق  يِذَّلا  َِکئاَجَِرب  ُُهتْعَفَش  َو  ...

73/47 .دوش یم  دیماان  رتمک  وت  هب  راودیما  نآ ، دوجو  اب  هک  يدیما )  ) نامه .مدرک  وت  هب  دیما  تفج  ار  نآ  و  ...

اهنآ رخاوا  اب  اه ، تمعن  لیاوا  ندنادرگ  تفج 

اَهِرِخاَوَِأب َِکنَنِم  َِلئاَوَأ  ِیل  ْعَفْشا  َو 

121/47 .زاس مأوت  نآ  نیرِخآ  اب  ار ، تیاه  تمعن  نیلوا  نم  يارب  و 

تسوپ دلج 
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رادولج

یکین رادولج  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ِْریَْخلا ِِدئاَق  ...ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

.تسرف دورد  ریخ -  ربهر  دّمحم -  رب  ادنوادخ 

3/2

اوقت لها  ِنارادولج 

ُماَلَّسلا ُمِهِعیِمَج  یَلَع  یَقُّتلا  ِلْهَأ  ِهَداَق  ...ْنِم  اًلِیلَد  ِِهلْهَِأل  َتْمَقَأ  َو 

2/4  - ... داب دورد  اهنآ  همه  رب  هک  يراکزیهرپ -  لها  نایاوشیپ  زا  یتشامگ ، ییامنهار  نآ  لها  يارب  و 

هدیشک دوخ  یپ  زا  ار  وا  اهاطخ  راهم  هکنآ  هاگیاج  هدنب ، هاگیاج 

اَیاَطَْخلا ُهَّمِزَأ  ُْهتَداَق  ...ْنَم  ُماَقَم  اَذَه 

ار وا  اهاطخ  ياهراهم  هک  تسا  یسک  ماقم  نیا 
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6/31 .هدیشک دوخ  ِیپ  زا 

تمایق رد  ناگدنب  رادولج  نآرق ،

اًِدئاَق َِکناَنِج  َِکناَوْضِر َو  َیلِإ  ِهَماَیِْقلا  ِیف  اََنل  َنوُکَی  یَّتَح  ِقاَفِّنلا  یِعاَوَد  ِْرفُْکلا َو  ِهَّوُه  ْنِم  ِِهب  اَنْمِصْعا  َو 

وت يدونـشوخ  يوس  هب  ام  رادولج  تمایق  رد  ات  .رادهگن  ییورود  ياه  هزیگنا  رفک و  لادوگ  رد ) طوقـس   ) زا ار  ام  نآرق ،)  ) نآ اب  و 
.دشاب تیاه  تشهب  و 

12/42

نتشادزاب يریگولج 

هورگ تعامج 

ّنج

سنا ّنج و  ره  ّرش  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِْسنِْإلا ِّنِْجلا َو  َنِم  ًابْرَح  ِِهْتَیب  ِلْهَِأل  َِکلوُسَِرل َو  َبَصَن  ْنَم  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  دندومن  اپ  هب  یگنج  وا  نادناخ  تربمایپ و  يارب  هک  سنا  ّنج و  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

سنا ّنج و  ياهدورد  رب  طاحم  يدورد 

َکِْسنِإ َکِّنِج َو  ْنِم  َكِداَبِع  ِتاَوَلَص  یَلَع  ُلِمَتْشَت  ...ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

دورد شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 

54/47 .دوش لماش  ار  تسنِا  نج و  زا  تناگدنب  ياهدورد  هک  يدورد  تسرف ،

هانگ تیانج 

شبنج

روآ جنر  ياه  شبنج 

ِبَصَّنلا ِتاَضَهَن  ِبَعَّتلا َو  ِتاَکَرَح  ْنِم  ِهِیف  اُونُکْسَِیل  َْلیَّللا  ُمَُهل  َقَلَخَف 
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5/6 .دنیاسایب تخس  ياه  شبنج  هدننک و  هتسخ  ياه  تکرح  زا  ات  دیرفآ  نانآ  يارب  ار  بش  سپ 

هدنبنج ندش  دراو  حبص  هب 

ُهُکِّرَحَتُم ُُهنِکاَس َو  اَمُْهنِم ، ٍدِحاَو  ِّلُک  ِیف  َْتثََثب  اَم  َو  اَهُضْرَأ ، اَهُءواَمَس َو  ََکل : اَِهتَلْمُِجب  اَهُّلُک  ُءاَیْشَْألا  ِتَحَبْصَأ  اَنْحَبْصَأ َو 

وت ِنآ  زا  همه  هدنبنج و  مارآ و  زا  یتخاس ، هدنکارپ  ود  نیا  رد  هچنآ  و  شنیمز ، نامسآ و  زا  زیچ  همه  دندرک  حبـص  میدرک و  حبص 
9/6 .میتسه

یهلا باوث  ناگدنب و  مادنا  ياه  شبنج 

َِکباََوث ِتاَبِجُوم  ِیف  ...اَِنئاَضْعَأ  ِتاَکَرَح  ...ْلَعْجا  َو 

7/9 .هد رارق  دوش  وت  شاداپ  ثعاب  هچنآ  رد  ار  نامیاضعا  ياه  شبنج  و 

تشهب ّتنج 

415 ص : 
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گنج

شا هلیبق  اب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندیگنج 

ُهَتَرْسُأ َكاَضِر  ِیف  َبَراَح  َو 

.دیگنج شا  هلیبق  اب  وت ، يدونشوخ  هار )  ) رد و 

7/2

ادخ نانمشد  اب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندیگنج 

ْمِهِراَیِد ِْرقُع  ِیف  ْمُهاَزَغَف 

.تفر اهنآ  گنج  هب  ناشراید  طسو  رد  سپ 

20/2

دوخ نادنزرف  ناردپ و  اب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  ندیگنج 

ِِهتَُّوُبن ِتِیْبثَت  ِیف  َءاَْنبَْألا  َءَابْآلا َو  اُوَلتاَق  َو 

4/4 .دندیگنج ناشنادنزرف  ناردپ و  اب  وا  تّوبن  نتخاس  رادیاپ  رد  و 

سنا ّنج و  ندرک  اپ  هب  گنج 

ِْسنِْإلا ِّنِْجلا َو  َنِم  ًابْرَح  ِِهْتَیب  ِلْهَِأل  َِکلوُسَِرل َو  َبَصَن  ْنَم  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  دندومن ، اپ  هب  یگنج  وا  نادناخ  تربمایپ و  يارب  هک  سنا  ّنج و  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

نانمشد اب  گنج  زا  ندش ، هدوسآ 

ْمِِهتََذباَنُم ْنَع  َو  َِکتَداَبِِعل ، ْمِِهَتبَراَُحم  ْنَع  ْمُهْغِّرَف  َو 

...َِکب ِهَْولَْخِلل 

7/27 .زاس هدوسآ  تدوخ  اب  تولخ  يارب  نانآ ، اب  رازراک  شیوخ و  تدابع  يارب  نمشد ، اب  گنج  هب  یمرگرس  زا  ار  ناشرطاخ  و 

ناکرشم اب  گنج  هب  ناناملسم ، نداتسرف 
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َنیِکِرْشُْملا َنِم  ْمِِهئاَزِِإب  ْنَم  یَلَع  َنیِِملْسُْملا  َنِم  ٍهَیِحاَن  ِّلُِکب  ُزْغا  َّمُهَّللا 

8/27 .راد لیسگ  دننآ ، لباقم  رد  هک  یناکرشم  اب  گنج  هب  ار  هیحان  ره  ناناملسم  ادنوادخ 

ندیگنج زا  نانمشد ، مادنا  ندش  تسس 

ِلاَجِّرلا َِهلَزاَنُم  ْنَع  ْمُهَناَکْرَأ  ْنِهْوَأ  َو 

11/27 .نادرگ تسس  ناملسم )  ) نادرم اب  ندیگنج  زا  ار  ناشمادنا  و 

ناکرشم هیلع  گنج  دصق  رد  ناملسم ، هب  دنوادخ  شاداپ 

...َنیِِدباَْعلا ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ...ٌفْعَض  ِِهب  َدَعَقَف  ...اًوْزَغ  يَوَنَف  ...ِماَلْسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ار وا  مان  سپ  تشادزاب ؛ ار  وا  یناوتان  اّما  درک ، گنج  دصق  ور  نیا  زا  تخاس ، نارگن  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
17/27 .سیونب ناگدننک  تدابع  رد 

گنج هدننکدصق  زا  يریگ  ماقتنا  رب  هدنب ، یناوتان 
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ِِهَتبَراَحُِمب ِینَدَصَق  ْنَّمِم  ِراَِصْتنِالا  ِنَع  يِزْجَع  ...َیلِإ  یَِهلِإ  اَی  َتْرَظَنَف 

.يدرک هدهاشم  هدومن ، نم  اب  گنج  دصق  هک  یسک  زا  نتفرگ  ماقتنا  زا  ار  مزجع  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 

5/49

وجگنج

شا هناخ  روما  رد  وجگنج ، ینیشناج 

ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

شاداپ نوگمه  گنـسمه و  ار  يو  سپ  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
.هد شاداپ  وا ،

16/27

ندب زین  مادنا و  حراوج 

ششخب دوج 

متس روج 

يوج

اه يوج  نتشگ  يراج 

َراَْهنَْألا ِِهب  ُرِّجَُفت  ...اًیْقَس  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

نآ اب  ار  اه  هناخدور  هک  یناراب  اب  ار  ام  ادنوادخ 

5/19 .امن باریس  يزاس ، ناور 

یتشهب نوگانوگ  ياه  یندیشون  ياه  يوج 

...َِهبِرْشَْألا ِعاَْونَِأب  ِهَدِرَّطُْملا  ِراَْهنَْألا  ...ْنِم  اَهِیف  َتْدَدْعَأ  اَم  ْمِهِراَْصبَِأل  اَْهنِم  ْحَِّول  َو 

ناشناگدـید لباقم  رد  هدـش ، ناور  نوگاـنوگ  ياـه  یندیـشون  هب  هک  ییاـه  يوج  زا  يا  هتخاـس  هداـمآ  تشهب )  ) نآ رد  ار  هچنآ  و 
4/27 .زاس نایامن 
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ناور ياه  يوج  اب  ییاه  تشهب  و  نیباّوت ،

ُراَْهنَْألا اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُکَلِخُْدی  ْمُِکتاَئِّیَس َو  ْمُْکنَع  َرِّفَُکی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یَسَع  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت 

لخاد ییاه  تشهب  هب  ار  امـش  دیادزب و  امـش  زا  ار  ناتیاه  يدب  ناتراگدرورپ  هک  تسا  دیما  .صلاخ  هبوت  .دینک  هبوت  ادـخ  يوس  هب 
10/45 .تسا يراج  نآ  ریز  زا  اهرهن  هک  دنک 

یهلا تمحر  ياه  يوج 

اَهَتْرَشَن ٍهَمْحَر  ِلِواَدَج  ...ْنِم  ْمَک 

.يدومن ناور  هک  یتمحر  ياه  يوج  رایسب  هچ 

11/49

داهج

ناکرشم اب  داهج  دهاجم و 

ٍدِهاَُجم ْوَأ  َِکتَِّلم ، ِلْهَأ  ْنِم  ْمُهاَزَغ  ٍزاَغ  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

417 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 816 

http://www.ghaemiyeh.com


َرُْسْیلا ِهِّقَلَف  ...ْمُهَدَهاَج 

وربور یناسآ  اب  ار  وا  سپ  دـیامن ، داهج  ناشیا  اب  هک  يدـهاجم  ره  دـگنجب و  اهنآ  اب  هک  تنید  لـها  زا  يا  هدـنمزر  ره  ادـنوادخ و 
13/27 .نک

داهج هب  وجگنج ، نتشاداو 

ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ...ٍداَهِج  یَلَع  ُهَذَحَش  ْوَأ  ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ار يو  سپ  درک ، قیوشت  داهج  رب  ار  وا  ای  دش ، نیشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملسم  ره  ادنوادخ و 
16/27 .هد شاداپ  وا ، شاداپ  نوگمه  گنسمه و 

ندومن داهج  دصق  رد  ناملسم ، شاداپ 

...َنیِِدباَْعلا ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ...ٌفْعَض  ِِهب  َدَعَقَف  ٍداَهِِجب  َّمَه  ْوَأ  اًوْزَغ ، يَوَنَف  ...ِماَلْسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ار وا  یناوتان  اّما  دومن ، داهج  گنهآ  و  درک ، گنج  دـصق  ور  نیا  زا  تخاـس ، نارگن  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
17/27 .سیونب ناگدننک  تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  تشادزاب ؛

ادخ هار  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندرک  داهج 

َِکلِیبَس ِیف  َدَهاَج  ...اَِمب  ِهِزْجا  َّمُهَّللا 

22/42 .هد شاداپ  درک ، تدهاجم  وت  هار  رد  هکنیا  ببس  هب  ار  وا  ادنوادخ 

نایناهج

نایناهج راگدرورپ  ادخ ،

َنیَِملاَْعلا َّبَر  َنیِمآ 

.نایناهج راگدرورپ  امرف ، تباجا 

16/12 ، 16/14 ، 16/17 ، 4/26

4/41 ، 12/48

َنیَِملاَْعلا َّبَر  اَی  َِکلَذ  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف 
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14/39 .نایناهج راگدرورپ  يا  .ساپس  اهنیا  همه  رب  ار  وت  سپ 

َنیَِملاَْعلا َّبَر  اَی 

.نایناهج راگدرورپ  يا 

56/45 ، 133/47 ، 3/48 ، 7/53

َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

.تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يادخ  ساپس 

1/47

نایناهج ياهدوس  نیرتهب  ناضمر و 

َنیَِملاَْعلا ِحَابْرَأ  َلَْضفَأ  اَنََحبْرَأ  ...ُرْهَّشلا َو  اَذَه  اَنِیف  َماَقَأ  ْدَق 

22/45 .دومن دنمدوس  نایناهج ، ياهدوس  نیرترب  هب  ار  ام  درک و  تماقا  ام  نیب  رد  هام  نیا 

نایناهج ِيدنمجرا  مالسلا ،  هیلع  ماما 

َنیَِملاَْعلا ُءاََهب  ...َوُهَف 

60/47 .تسا نایناهج  ِيدنمجرا  وا  سپ 
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نایناهج زا  ندومن  تساوخرد 

َنیَِملاَْعلا َنِم  ٍدَحَأ  َیلِإ  ِبَلَّطلا  ِنَع  یِهْجَو  ْنُص  َو 

131/47 .نک ظفح  نایناهج ، زا  يدحا  يوس  هب  تساوخرد  زا  ار  میوربآ  و 

تهج

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  تمَس  هب  نیعبات ، ندروآ  يور 

ْمُهَتَهْجِو اْوَّرََحت  ...َنیِذَّلا 

10/4 .دندروآور اهنآ  تهج  يوس  هب  هک  نانآ 

بناوج همه  زا  ناگدنب ، ندومن  ظفح 

َِکتَیِصْعَم ْنِم  اًمِصاَع  اًظْفِح  اَنیِحاََون  ِعیِمَج  ْنِم  ...اَنْظَفْحا  َو 

.درادزاب وت  ینامرفان  زا  ار  ام  هک  يا  يرادهگن  نک ، يرادهگن  نامفارطا  همه  زا  ار  ام  و 

17/6

هتشگ بجاو  هدنب  رب  یتهج  زا  هچنآ  ماجنا 

...َِکتَعاَط ِهوُجُو  ْنِم  ٍهْجَو  ِیف  ََکل  َّیَلَع  ُهَتْضَرَف  ِهِینَْتمَْزلَأ َو  اَم  َّلُک  یِّنَع  ِْضقا  َو 

.هد قیفوت  يا ، هدومن  بجاو  مزال و  نم  رب  تتعاط ، تاهج  زا  یتهج  رد  هک  هچنآ  ماجنا  هب  ارم  و 

6/22

ناشتهج زا  نانمشد ، نتخاس  هارمگ 

ْمِهِهْجَو ْنَع  ْمُْهلِّلَض  َو 

5/27 .امن ناشهارمگ  ناشتهج  زا  و 

ناکرشم اب  هیحان ، ره  ناناملسم  گنج 

َنیِکِرْشُْملا َنِم  ْمِِهئاَزِِإب  ْنَم  یَلَع  َنیِِملْسُْملا  َنِم  ٍهَیِحاَن  ِّلُِکب  ُزْغا  َّمُهَّللا 
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8/27 .راد لیسگ  دننآ ، لباقم  رد  هک  یناکرشم  اب  گنج  هب  ار  هیحان  ره  ناناملسم  ادنوادخ 

یکین نوگانوگ  تاهج  رد  قافنا 

ِیقاَْفنِإ ِِّرْبلا  ِباَْوبَأ  ِیف  ْهِّجَو  َو 

.هد رارق  ریخ  ياهریسم  رد  ار  مندومن  قافنا  و 

3/30

هدش عیرشت  تاهج  زا  تابجاو ، نتفای  رییغت 

َکِعاَرْشَأ ِتاَهِج  ْنَع  ًهَفَّرَُحم  َکَِضئاَرَف  ...َنْوَرَی 

9/48 .تسا هدش  فیرحت  يا ، هداهن  نوناق  هک  یتاهج  زا  تتابجاو  دننیب  یم 

ینادان لهج 

خزود مّنهج 
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چ

یسولپاچ

رگمتس یسولپاچ  ییور و  شوخ 

ِقَلَْملا َهَشاََشب  ِیل  ُرِهُْظی  َوُه  َو  ...

7/49 .درک یم  ییور  شوخ  میارب  هناسولپاچ  هک  یلاح  رد  ...

نایاپراهچ نایاپراچ 

ییوج هراچ 

وا ياه  تجاح  هدنب و  ياه  ییوج  هراچ 

ِیلَیِح اَهَنوُد  ْتَعَّطَقَت  َو  يِدْهُج ، اَْهنَع  َرَّصَق  ْدَق  ٌهَجاَح  َْکَیلِإ  ِیل  َّمُهَّللا َو 

15/13 .تسا هتسسگ  نآ  ربارب  رد  ما  هناکریز  ياه  ییوج  هراچ  مرادن و  ار  شماجنا  ناوت  هک  مراد  یتجاح  وت  يوس  هب  ادنوادخ و 

ناناملسم ریبدت  نتخاس  دنمورین 

ِماَلْسِْإلا ِلْهَأ  َلاَِحم  َِکلَِذب  ِّوَق  َّمُهَّللا َو 

7/27 .شخب تّوق  ار  ناناملسم  ریبدت  نآ ، هلیسو  هب  ادنوادخ و 

ییوج هراچ  ریبدت و  زا  نانمشد ، ياه  لد  نتخاس  ربخ  یب 

ِلاَِیتْحِالا ِنَع  ْمَُهبُوُلق  ْلِهْذَأ  َو 

.زاس ربخ  یب  ییوج  هراچ  زا  ار  ناشیاه  بلق  و 

11/27

ماو هراچ  رد  هدنب ، راک  ندیشک  لوط 

ِیْلغُش ِِهتَسَراَمُِمب  ُلوُطَی  ...ٍْنیَد  ْنِم  َهَِیفاَْعلا  َِیل  ْبَه  َو 

1/30 .دشک لوط  نآ  هراچ  رد  مراک  هک  یماو  زا  راد ، فاعم  ارم  و 
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هناچ

هتخادنا ریز  هب  ياه  هناچ  اب  یناگتشرف 

...ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  ...ِناَقْذَْألا  ُسِکاَوَّنلا  ...

10و8/3 .تسرف دورد  ناشیا  رب  سپ  دنا ، هتخادنا  ریز  هب  ار  اه  هناچ  هک ) نانآ  )

هاچ

بآ اب  اه ، هاچ  ندنادرگ  رپ 

َباَبِْجلا ُْهنِم  ُأَلْمَت  ...اًیْقَس  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

رپ نآ  زا  ار  اه  هاچ  هک  یناراب  اب  ار  ام  ادنوادخ 
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5/19 .امن باریس  ینک ،

غارچ

نآرق غارچ  هب  نتخورفا ، غارچ 

ِهِحاَبْصِِمب ُِحبْصَتْسَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

7/42 .دنزورفا یم  ینشور  نآ ، غارچ  رون  زا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

هاگارچ

ناطیش هاگارچ  هدنب ، رمع 

...َْکَیلِإ ِینِْضْبقاَف  ِناَْطیَّشِلل  اًعَتْرَم  يِرْمُع  َناَک  اَذِإَف 

5/20 .نادرگزاب دوخ  يوس  هب  ارم  دش ، ناطیش  يارب  یهاگارچ  مرمع  هچنانچ  سپ 

یسولپاچ ینابز  برچ 

ترچ

تلفغ ترچ  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِهَْلفَْغلا ِهَنِس  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

.تلفغ باوخ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

2و1/8

تلفغ ترچ  زا  يرادیب 

ِْهَیلِإ ِنوُکُّرلِاب  ِهَْلفَْغلا  ِهَنِس  ْنَع  اَنْظِْقیَأ  ...َّمُهَّللا 

.نادرگ رادیب  تسوا ، هب  دامتعا  لیم و  ببس  هب  هک  یشومارف ، تلفغ و  باوخ  زا  ار  ام  ادنوادخ 

7/17

هدولآ باوخ  ِباوخ  زا  رت  شوخ 
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ِناَنْسَْولا ِهَْدقَر  ْنِم  ِیْنیَِعل  َّرَقَأ  اَمِِهب  يِِّرب  َّيَِدلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو 

.هد 5/24 رارق  رت  شوخ  هدولآ ، باوخ  ِباوخ  زا  مرظن ، رد  ار  ود  نآ  هب  يراکوکین  مردام و  ردپ و  زا  تعاطا  و 

ناراک فارسا  ترچ  زا  يرادیب 

َنِیفِرْسُْملا ِهَنِس  ...ْنِم  ِینْهِّبَن 

.امرف رادیب  ناراک ، فارسا  یگدولآ  باوخ  زا  ارم 

91/47

ناگدشراوخ ترچ  زا  يرادیب 

َنِیلوُذْخ _ َْملا ِهَسْعَن  ...ْنِم  ِینْهِّبَن  َو 

91/47 .امرف رادیب  ناگدشراوخ ، ترچ  زا  ارم  و 

یکرچ

هدنب نیشیپ  ياهرادرک  یکرچ 

ُْتفَلْسَأ اَم  ِسَنَد  ْنِم  ِینْرِّهَط  َو 

.امن كاپ  ما ، هداتسرف  شیپ  هچنآ  يدیلپ  زا  ارم  و 

6/15
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ایاطخ ِیکرچ  هدنیوش  لامعا 

یِّنَع اَیاَطَْخلا  َسَنَد  ِِهب  ُلِسْغَت  اَِمل  ِلاَمْعَْألا  َنِم  ِینْقِّفَو  َو 

13/31 .هد قیفوت  ییوشب ، نم  زا  ار  اهاطخ  یکرچ  نآ  اب  هک  ییاهراک  هب  ارم  و 

یکرچ زا  ناگدنب ، ندومن  كاپ  ببس 

ِهِریِهْطَِتب ٍسَنَد  ِّلُک  ْنِم  اَنَرِّهَُطت  یَّتَح  ِراَهَّنلا  َفاَرْطَأ  ِْلیَّللا َو  َءاَنآ  ِِهب  ََکل  اُوماَق  َنیِذَّلا  َراَثآ  اَِنب  ُْفقا  َو 

ام نآ ، یگدـننک  كاپ  هب  ات  دنتـشاد ، اپ  هب  وت  يارب  ار  نآرق  زور ، فارطا  بش و  ياه  تعاس  رد  هک  نادرگ  یناسک  یپ  رد  ار  اـم  و 
.ینک كاپ  یگدولآ  ره  زا  ار 

9/42

اه لد  یکرچ  هدنیوش  نآرق ،

اَِنبُوُلق َنَرَد  ِِهب  ْلِسْغا  َو 

11/42 .يوشب ار  نامیاه  لد  یکرچ  نآرق ،)  ) نآ هلیسو  هب  و 

ون هام  ناهانگ و  یکرچ 

ُماَثْآلا اَهُسِّنَُدت  َال  ٍهَراَهَط  ...َلاَلِه  َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

.دنکن هدولآ  ار  نآ  ناهانگ  هک  دهد ، رارق  یتراهط  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

4/43

اهاطخ یکرچ  هدنیوش  ناضمر ،

ِتاَئیِطَْخلا َسَنَد  اَّنَع  َْتلَسَغ  ...اَمَک  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.یتسش 36/45 ام  زا  ار  اهاطخ  یکرچ  هک  روط  نامه  وت  رب  دورد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  زا  یکاپان ، ندودز 

َِکتَداَرِِإب اًریِهْطَت  ِسَنَّدلا  ِسْجِّرلا َو  َنِم  ْمُهَتْرَّهَط  َو 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 826 

http://www.ghaemiyeh.com


56/47 .يدومن كاپ  یگدولآ  يدیلپ و  زا  ار  نانآ  شیوخ ، تساوخ  هب  و 

تیصعم هانگ و  یکرچ 

اَیاَطَْخلا َنَرَد  یِّنَع  ْبِهْذَأ  َو  ِناَیْصِْعلا ، ِسَنَد  ْنِم  َریِهْطَّتلا  َِیل  ْبَه  َو 

112/47 .رَبب نم  زا  ار  اهاطخ  ِیگدولآ  شخبب و  نم  هب  ار  هانگ  یکرچ  زا  نتشگ  كاپ  و 

مشچ

ادخ ندید  زا  اه ، هدید  ندنامزاب 

َنیِرِظاَّنلا ُراَْصبَأ  ِِهتَیْءوُر  ْنَع  ْتَرُصَق  يِذَّلا  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

2و1/1 .تسا رصاق  شندید  زا  ناگدننیب  ياه  مشچ  هک  نامه  ار ، يادخ  ساپس 

...ُراَْصبَْألا ِِهتَیْءوُر  َنوُد  ُعِطَْقنَت  ْنَم  اَی  َو 

.تسا ناوتان  وا  ندید  زا  اه  مشچ  هک  یسک  يا  و 

4/5
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اه مشچ  ندش  هریخ 

ُراَْصبَْألا ِتَقَِرب  اَذِإ  اَُننُویُع  ِِهب  ُّرَقَت  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

.دوش 14و10/1 یم  هریخ  اه ، هدید  هک  یماگنه  دوش ، نشور  نامنامشچ  نآ  هلیسو  هب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

ادخ یتسود  فالخ  روما  زا  ناگدنب ، لد  مشچ  ندنادرگ  روک 

َکَتَّبَحَم ََفلاَخ  اَّمَع  اَِنبُوُلق  َراَْصبَأ  ِمْعَأ  َو 

6/9 .نادرگ روک  تسوت  یتسود  فالخرب  هچنآ  زا  ار  ام  لد  مشچ  و 

هدجس رثا  رب  هقدح ، زا  نامشچ  یهایس  ندز  نوریب 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...َياَتَقَدَح  َأَّقَفَتَت  یَّتَح  ََکل  ُتْدَجَس  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

يدب ندرب  نیب  زا  راوازس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  دیآ ، نوریب  هساک  زا  منامشچ  یهایس  ات  میامن  هدجس  تیارب  ردقنآ  رگا  نم  يادخ  يا 
30/16 .متسین میاه  يدب  زا  يا 

نتسیرگ رثا  رب  نامشچ ، ياه  کلپ  نداتفا 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...َّیَْنیَع  ُراَفْشَأ  َطُقْسَت  یَّتَح  َْکَیلِإ  ُْتیََکب  َْول  یَِهلِإ  اَی 

، همه نآ  اب  مه  زاب  دتفیب ، منامشچ  ياه  کلپ  ات  میرگب  تهاگشیپ  رد  نانچنآ  رگا  نم  يادخ  يا 

.متسین میاه  يدب  زا  يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازس 

30/16

هدنب ِهاوخدب  مشچ  ندرک  يروک 

ُهَرََصب یِّنَع  َیِمُْعت  یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

روک نم  ندـید )  ) زا ار  شمـشچ  ات  هد ، رارق  يّدـس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرـصنم  نم  زا  دـنک ، يدـب  نم  اـب  دراد  دـصق  سک  ره  و 
8و7/23 .يزاس

ینمادکاپ اب  ناگیاسمه ، زا  ندناشوپ  مشچ 

ًهَّفِع ْمُْهنَع  يِرََصب  ُّضُغَأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 
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3/26 .مدنبورف ناشیا  زا  هدید  ینمادکاپ ، اب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

مالسا نارادزرم  نامشچ  ربارب  رد  تشهب ،

ْمِِهُنیْعَأ َبْصَن  َهَّنَْجلا  ِلَعْجا 

4/27 .هد رارق  ناشنامشچ  لباقم  رد  ار  تشهب 

دهاجم مشچ  شیپ  رد  نمشد ، ندنایامن  كدنا 

ِِهْنیَع ِیف  ْمُْهلِّلَقَف  ُهَّوُدَع  َكَّوُدَع َو  َّفاَص  اَذِإَف 

15/27 .امن كدنا  شمشچ  رد  ار  اهنآ  دش ، وربور  شدوخ  نمشد  وت و  نمشد  اب  هاگره  سپ 

یهلا ناسحا  رکنم  ِتیاده  مشچ  ندوشگ  هجیتن 
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اًرِیبَک ِِهناَیْصِع  َرِیبَک  يَأَرَف  ...ُهَسْفَن  ِِهب  َمَلَظ  اَم  یَصْحَأ  ...يَدُْهلا  ُرََصب  َُهل  َحَتَْفنا  اَذِإ  یَّتَح  ...

گرزب ار  شگرزب  هاـنگ  سپ  .درمـش  هدرک ، متــس  دوـخ  هـب  نآ  اـب  هـچنآ  دـش ، هدوـشگ  وا  يارب  تیادـه  مـشچ  هـک  نـیمه  اـّما  ...
7/31 .تسناد

ندنکفا نیمز  هب  مشچ  ینتورف ، اب 

اًعِّشَخَتُم ِضْرَْألا  َیلِإ  ُهَرََصب  َضَّمَغ  َو 

.هتخود نیمز  هب  یگدنکفارس  اب  ار  شا  هدید  و 

9/31

هدنب ياه  يراتفرگ  ِندوب  ادخ  مشچ  شیپ 

ُماَنَت َال  ِیتَّلا  َِکْنیَِعب  َّنُهُّلُک  ...ٌتاَِعبَت َو  َّیَلَع  َّمُهَّللا َو 

18/31 .دراد رارق  دباوخ ، یمن  هک  وت  مشچ  شیپ  اهنآ  همه  تسا و  ییاه  يراتفرگ  مدرم ) قوقح  زا   ) ارم ادنوادخ و 

نارظان مشچ  شیپ  يا  هدرپ  یهلا ، تیفاع 

ْمِهِراَْصبَأ َنوُد  ًاباَجِح  اََنل  َُکتَِیفاَع  َْتناَک 

2/34 .داد رارق  ناشنامشچ  شیپ  يا  هدرپ  ام  يارب  وت  ندیشخب  تیفاع 

ناگرزب مشچ  شیپ  رد  هدنب ، لاح  نتخاسن  شاف 

يِرَبَخ ِإَلَْملا  ِنُویُع  یَلَع  ِْنْلُعت  َال  َو 

مشچ شیپ  رد  ارم  یگنوگچ ) و   ) لاح و 

2/41 .نکن ینلع  ناگرزب ،

وهل يوس  هب  اه ، مشچ  نتفاتشن  ببس 

ٍوَْهل َیلِإ  اَنِراَْصبَِأب  َعِرُْسن  َال  ...یَّتَح  ...َکیِصاَعَم  ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

6/44 .میباتشن يوهل  چیه  يوس  هب  نامیاه  مشچ  اب  ات  .امرف  يرای  ناهانگ  زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 
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قیاقح تفایرد  مشچ و 

ْمُهُراَْصبَأ ُهْکِرُْدت  َْمل  ْمُْهنَع  ُهَتْرَتَس  َْول  اَم  یَلَع  ...ْمُهَْتَللَد  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 

14/45 .تفای یمنرد  ار  نآ  ناشناگدید  يدناشوپ ، یم  ناشرظن  زا  ار  نآ  رگا  هک  يدرک  يزیچ  هب  ییامنهار  ار  ناشیا  هکنآ  ییوت  و 

ناگدننک تتامش  مشچ  شیپ  رد  هدنب ، هانگ )  ) ندادن رارق 

َنِیتِماَّشلا ُِنیْعَِأل  ِهِیف  اَْنبِْصنَت  َال 

47/45 .هدن رارق  ناگدننک  تتامش  نامشچ  شیپ  هام ،)  ) نآ رد  ار  ام 

دنوادخ ياج  نتفاین  اه و  هدید 

َِکتَِّیْنیَأ َعِضْوَم  ُراَْصبَْألا  ِكِرُْدت  َْمل  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

.دنتفاینرد ار  وت  ناکم  اج و  اه  هدید  هکنآ  ییوت 

18/47
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یهلا تبقارم )  ) هدید هب  ادخ ، ّیلو  ظفح 

َِکْنیَِعب ِهِعاَر  َو 

.نک يرادهگن  وا  زا  دوخ ، تبقارم )  ) هدید هب  و 

61/47

ناشیا تلود ) روهظ   ) يوس هب  مالسلا ،  مهیلع  همئا  ناتسود  نتخود  مشچ 

ُمُهَُنیْعَأ ْمِْهَیلِإ  َنیِّداَْملا  ُمُهَماَّیَأ ، َنیِرِظَْتنُْملا  ...ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

64/47 .تسرف دورد  دنناشیا ، هب  ناگتخود  مشچ  و  نانآ ، تلود )  ) ياهزور نارظتنم  هک  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

دنوادخ يرادهگن  ظفح و  مشچ  زا  نداتفا 

َِکتَیاَعِر ِْنیَع  ْنِم  َطَقَس  ْنَم  َْیمَر  ِیب  ِمَْرت  َال  َو 

104/47 .هداتفا وت  تبقارم  مشچ  زا  هک  یسک  نتخادنا  رود  دننامه  زادنین  رود  ارم  و 

ادخ دزن  یهاگمارآ  هب  هدنب ، مشچ  ندش  نشور 

اًْنیَع ُّرَقَأ  َو  اَهُءوَّوَبَتَأ ، ًَهباَثَم  َو  اِنئَمْطُم ، ِْهَیلِإ  يِوآ  اًلیِقَم  َكَْدنِع  ِیل  ْلَعْجا 

نـشور ار  مشچ  منیزگ و  تماـقا  نآ  رد  هک  یهاگتـشگزاب  و  مریگ ، مارآ  نآ  رد  رطاـخ  هدوـسآ  هک  یهاـگتحارتسا  دوـخ  دزن  میارب 
129/47 .هد رارق  ْمزاس 

نمشد مشچ  نتفخن 

ِِهتَساَرِح ُْنیَع  یِّنَع  ْمَنَت  َْمل  ...ٍّوُدَع  ْنِم  ْمَکَف 

4/49 .تفخن نم  زا  شا  ینابهگن  مشچ  هک  ینمشد  رایسب  هچ  سپ 

بئاصم مشچ  نتشگ  روک 

اَهَتْسَمَط ٍثاَدْحَأ  ُِنیْعَأ  ...ْنِم  ْمَک  َو 

11/49 .يدنادرگ روک  هک  ینیرفآ  تبیصم  ياه  مشچ  رایسب  هچ  و 
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رفاو تمعن  هب  هدنب ، مشچ  نتخاس  نشور 

ِیْنیَع اَِهب  َتْرَْرقَأ  ٍهَِغباَس  ٍهَمِْعن  ْنِم  ْمَک  َو 

3/51! يدومن نشور  نآ  هب  ار  ما  هدید  هک  یخارف  تمعن  رایسب  هچ  و 

زورفا مشچ 

يرازگ ساپس  هب  اه ، مشچ  ندش  نشور 

ُراَْصبَْألا ِتَقَِرب  اَذِإ  اَُننُویُع  ِِهب  ُّرَقَت  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

14و10/1 .دوش یم  هریخ  اه ، هدید  هک  یماگنه  دوش ، نشور  نامنامشچ  نآ  هلیسو  هب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

ادخ دزن  یهاگمارآ  هب  هدنب ، مشچ  ندش  نشور 

ُّرَقَأ ...اِنئَمْطُم َو  ِْهَیلِإ  يِوآ  اًلیِقَم  َكَْدنِع  ِیل  ْلَعْجا 
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اًْنیَع

.هد رارق  ْمزاس  نشور  ار  مشچ  و  مریگ ، مارآ  نآ  رد  رطاخ  هدوسآ  هک  یهاگتحارتسا  دوخ  دزن  میارب 

129/47

تمعن هب  هدنب ، مشچ  نتخاس  نشور 

ِیْنیَع اَِهب  َتْرَْرقَأ  ٍهَِغباَس  ٍهَمِْعن  ْنِم  ْمَک  َو 

3/51! يدومن نشور  نآ  هب  ار  ما  هدید  هک  یخارف  تمعن  رایسب  هچ  و 

راظتنا یهار  هب  مشچ 

یشوپ مشچ 

تشز رایسب  ياه  مرج  زا  ادخ ، یشوپ  مشچ 

َكُدَّأَکَتَی َال  ِهَشِحاَْفلا  ِتاَیاَنِْجلا  َلاِمتْحا  ...َّنَِأب  ٍِملاَع  ...ََهبَْوت  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ 

وت رب  تشز  رایسب  ياه  مرج  زا  یشوپ  مشچ  دناد  یم  هک  یـسک  تشگزاب  مدرگ ، یمزاب  وت  يوس  هب  ما ) هداتـسیا  هک   ) ناکم نیا  رد 
.دشاب یمن  تخس 

13و12/12

يدب زا  یشوپ  مشچ  قیفوت 

ِهَئِّیَّسلا ِنَع  َیِضْغُأ  ...ْنَِأل  ِینْدِّدَس 

9/20 .منک یشوپ  مشچ  نارگید )  ) يدب زا  ات  هد  قیفوت  ارم 

مخز مشچ 

مخز مشچ  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِهَّماَّللا ...ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

.هد هانپ  مخز  مشچ  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 
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6/23

ندیشچ

دولآرهز ماج  زا  ندیشچ 

ِقاَذَْملا َهَموُمْسَم  اًسْأَک  ِتْوَْملا  ِفاَعُذ  ْنِم  اََهل  َفاَد  ...ِبُویُْغلا َو  ِبُجُح  ْنِم  اَهِْضبَِقل  ِتْوَْملا  ُکَلَم  یَّلََجت  َو 

هک گرم -  نارکوـش  زا  یماـج  اـه ،) ناـج   ) نآ يارب  ددرگ و  راکـشآ  اـه  یناـهنپ  ياـه  هدرپ  زا  نآ  نـتفرگ  يارب  گرم  هتـشرف  و 
13/42 .دزاس هتخیمآ  تسا -  دولآرهز  نآ  ندیشچ 

گرم هدنشچ 

َتْوَْملا ُِقئاَذ  ٌّلُک  َو 

5/52 .دنتسه گرم  هدنشچ  همه  و 

: دناشچب وا  هب  هک  دنک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  هدنب  هچنآ 

دنوادخ ششخب  ینیریش  .أ 

ُْتلَأَس امِیف  ِْعنُّصلا  َهَواَلَح  ِیْنقِذَأ  َو 
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8/7 .ناشچب نم  هب  مدومن  تساوخرد  هچنآ  رد  ار  تناسحا  ینیریش  و 

شزرمآ ینیریش  .ب 

ِهَرِفْغَْملا َهَواَلَح  ِیْنقِذَأ  َو 

.ناشچب نم  هب  ار  شزرمآ  ینیریش  و 

33/16

دراد تسود  ادخ  هچنآ  ماجنا  يارب  تغارف  هزم  .ج 

َكَْدنِع َْکیََدل َو  ُِفلُْزی  امِیف  ِداَِهتْجِالا  َو  َِکتَعَس ، ْنِم  ٍهَعَِسب  ُّبُِحت  اَِمل  ِغاَرَْفلا  َمْعَط  ِیْنقِذَأ  َو 

هچنآ رد  ار  شـشوک  معط )  ) يراد و تسود  ار  هچنآ  هب ) نتخادرپ   ) يارب تغارف  معط  تا ، يرگـشیاشگ  زا  یـشیاشگ  هلیـسو  هـب  و 
.ناشچب نم  هب  تسوت ، هاگرد  وت و  هاگشیپ  هب  یکیدزن  بجوم ) )

125/47

تیفاع یتسردنت و  هزم  .د 

ِیلَجَأ یَهَْتنُم  َیلِإ  ِهَِیفاَْعلا  َمْعَط  ِیْنقِذَأ  َو 

14/48 .ناشچب نم  هب  ما  یگدنز  تّدم  نایاپ  ات  ار  تیفاع  معط  و 

ّتیفیک زین  لاح و  یگنوگچ 

نایاپراهچ

نایاپراهچ زا  رت  هارمگ 

ْمُه َْلب  ِماْعنَْألاَک  ّالِإ  ْمُه  ْنِإ  ِِهباَتِک : ِمَکُْحم  ِیف  َفَصَو  اَمَک  اُوناَکَف  ِهَّیِمیِهَْبلا ، ِّدَـح  َیلِإ  ِهَِّیناَْسنِْإلا  ِدوُدُـح  ْنِم  اوُجَرََخل  َِکلَذَـک  اُوناَک  َْول  َو 
اًلِیبَس ُّلَضَأ 

باتک رد  دـنوادخ )  ) هک دـندوب  نانچ  سپ  .دـندروآ  یمور  ّتیناویح  زرم  هب  هدـش ، جراخ  ّتیناسنا  ياهزرم  زا  دـندوب ، نینچ  رگا  و 
9/1« .دنرت هارمگ  نانآ  هکلب  دنتسین ، نایاپراهچ  دننام  زج  اهنآ  : » هدرک فصو  دوخ  مکحم 

نایاپراهچ نتشاد  اپ  ِرس  هیام  بآ ،
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َْقلَْخلا َِمئاَهَْبلا َو  ِِهب  ُشَْعنَت  ...اًیْقَس  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

.امن باریس  يرادب ، اپ  ِرس  نآ  هلیسو  هب  ار  ناگدیرفآ  ریاس  نایاپراهچ و  هک  یناراب  اب  ار  ام  ادنوادخ 

5/19

نمشد نایاپراهچ  ندومن  لسنلا  عوطقم 

ْمِهِماَْعنَأ ْمِهِّباَوَد َو  َلْسَن  ْعَْطقا  َو 

6/27 .نک عطق  ار  ناشنارتش  دنفسوگ و  واگ و  نایاپراهچ و  لسن  و 

هرهچ

ناگدنب هرهچ  نتشگ  دیفس 
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ُراَْشبَْألا ِتَّدَوْسا  اَذِإ  اَنُهوُجُو  ِِهب  ُّضَْیبَت  ...اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

.ددرگ یم  هایس  اه  تسوپ  هک  یماگنه  ددرگ ، دیفس  نآ  اب  نامیاه  هرهچ  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

14و10/1

هدنب زا  ادخ ، يوکین  يور  ندنادرگ  هجیتن 

َكَْریَغ ِیلَمَأ  ْنِم  ٍءْیَش  َیلِإ  َلِیبَّسلا  ِدِجَأ  َْمل  ...َمیِرَْکلا  َکَهْجَو  یِّنَع  َْتفَرَص  ْنِإ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.مباین وت  ریغ  میوزرآ ، زا  کی  چیه  يوس  هب  یهار  ینادرگرب ، نم  زا  ار  تمیرک  يور  رگا  ادنوادخ 

5/21

نارگمتس ياه  هرهچ  یهایس 

ِهَماَدَّنلا ِهَرْسَْحلا َو  ِمْوَی  ِیف  ِهَمَلَّظلا  ُهوُجُو  ُّدَوْسَت  َمْوَی  اَنَهوُجُو  ْضَِّیب  َو 

16/42 .نادرگ دیفس  ار  ام  ياهراسخر  دوش ، یم  هایس  نارگمتس  ياه  هرهچ  هک  يزور  ینامیشپ ، ترسح و  زور  رد  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  ندومن  دیفسور 

ُهَهْجَو ْضَِّیب  ...ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

19/42 .امرف شدیفسور  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

هام ناسنا و  هب  یشخب  تروص 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ  َكَرِّوَصُم  يِرِّوَصُم َو  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

4/43 .دتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  تسا ، وت  رگتروص  نم و  رگتروص  هک  ییادخ  زا  سپ 

يا هنومن  چیه  نودب  ادخ ، يراگن  تروص 

ٍلاَثِم ِْریَغ  ْنِم  َتْرَّوَص  اَم  َتْرَّوَص  ...يِذَّلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ 

12/47 .یتشاگن هنومن  نودب  ار  اه  تروص  هک  ییوت  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت 

شراسخر مامت  اب  هدنب ، نداتفا  نیمز  هب 
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یِهْجَو ِّرُِحل  ِیتَْوبَک  ْمَحْرا  َيَالْوَم 

4/53 .نک محر  مراسخر  مامت  اب  منداتفا  ور  هب  رب  نم ! يالوم 

ناگدنب هرهچ  ینوگرگد  ماگنه  ادخ ، محر 

ِیتَروُص ِرُّیَغَت  َْدنِع  ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو 

6/53 .نک محر  نم  رب  متروص ، ندش  نوگرگد  ماگنه  نم ! يالوم 

هبلغ یگریچ 
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ح

تجاح

دوخ يوس  هب  زج  یهاوخ ، تجاح  ِرد  نتسب  و  ادخ ،

ِْهَیلِإ اَّلِإ  ِهَجاَْحلا  َبَاب  اَّنَع  َقَلْغَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

19/1 .تسب ام  رب  دوخ ، يوس  هب  زج  ار  يدنمزاین  ِرد  هک  ار  ییادخ  ساپس  و 

هدنب تاجاح  نتخاس  اور 

ِیتَجاَح ِْضقا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص 

16/12 .نک اور  ار  متجاح  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب 

یِِجئاَوَح ِیل  ِْضقا  َو 

9/25 .روآرب ار  میاه  تجاح  و 

اه تجاح  تساوخرد  ياهتنم  ادخ ،

ِتاَجاَْحلا ِبَلْطَم  یَهَْتنُم  اَی  َّمُهَّللا 

1/13 .اهزاین ِتساوخرد  تیاهن  يا  ادنوادخ 

نادنمزاین ياه  تجاح 

َنیِجاَتْحْملا ُِجئاَوَح  ُْهنَع  ُعِطَْقنَت  َال  ْنَم  اَی  َو 

9/13 .ددرگ یمن  عطق  وا  زا  نادنمزاین  ياه  تساوخرد  هکنآ  يا  و 

شهاگیاج رد  تجاح ، تساوخرد 

اَهِّناَظَم ِیف  ُهَتَجاَح  َبَلَط  ْدَقَف  ...َكِْدنِع  ْنِم  ِِهتَّلَخ  َّدَس  َلَواَح  ْنَمَف 

.هدرک بلط  هتسیاب  هاگیاج  رد  ار  شا  يدنمزاین  نامگ  یب  دیوج ، وت  زا  ار  شرقف  عفد  هک  ره  سپ 

13/13
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يدیماان ناگدیرفآ و  زا  تجاح  بلط 

ِناَمْرِْحِلل َضَّرَعَت  ْدَقَف  َکَنوُد  اَهِحُْجن  َبَبَس  ُهَلَعَج  ْوَأ  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  َیلِإ  ِِهتَجاَِحب  َهَّجََوت  ْنَم  َو 

ضرعم رد  ار  دوخ  نامگ  یب  دهد ، رارق  وت  ریغ  ار  نآ  ندش  اور  ببس  ای  دروآ  ور  وت  ِناگدیرفآ  زا  یکی  هب  شتجاح  يارب  هک  ره  و 
.هداد رارق  يدیماان 

14/13

ادخ دزن  هدنرب  تجاح  زا  هدنب ، یهاوخ  تجاح 

َْکَیلِإ ُهَِجئاَوَح  ُعَفْرَی  ْنَم  َیلِإ  اَهَْعفَر  یِسْفَن  ِیل  َْتلَّوَس  ...ْدَق  ٌهَجاَح  َْکَیلِإ  ِیل  َّمُهَّللا َو 

یم مـیارب  هدرک  بـلط  وـت  زا  ار  شیاـه  تجاـح  هـک  یــسک  زا  ار  نآ  عـفر  نـم  سفن  هـک  مراد  یتجاـح  وـت  يوـس  هـب  ادـنوادخ و 
15/13 .دیارآ
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تاجاح یگنوگچ 

ِیلَیِح اَهَنوُد  ْتَعَّطَقَت  َو  يِدْهُج ، اَْهنَع  َرَّصَق  ْدَق  ٌهَجاَح  َْکَیلِإ  ِیل  َّمُهَّللا َو 

15/13 .تسا هتسسگ  نآ  ربارب  رد  ما  هناکریز  ياه  ییوج  هراچ  مرادن و  ار  شماجنا  ناوت  هک  مراد  یتجاح  وت  يوس  هب  ادنوادخ و 

ادخ ریغ  هب  هدنب ، تجاح  ندراذگناو 

َكاَوِس َیلِإ  اَهِْریَغ  ِهِذَه َو  ِیتَجاَح  ِیف  ِینْهِّجَُوت  َال  َو 

22/13 .راذگناو دوخ  ریغ  هب  ارم  اهتجاح ، رگید  تجاح و  نیا  رد  و 

شتجاح ندروآرب  رد  هدنب ، يرای 

...ِیتَجاَح ِءاَضَق  ِیتَِبلَط َو  ِحُْجِنب  ِینَّلََوت  َو 

23/13 .امرف يرای  ارم  متجاح  ندش  اور  ما و  هتساوخ  نتشگ  هدروآرب  هب  و 

ادخ هاگرد  هب  تجاح ، ندرک  هضرع 

...َکَتَجاَح ُرُکْذَت  .اَذَک َو  اَذَک َو  ِّبَر  اَی  ِیتَجاَح  ْنِم  َو 

...يرب یم  مان  ار  دوخ  تجاح  .تسا و  نانچ  نینچ و  ما  هتساوخ  هلمج  زا  نم و  راگدرورپ  يا 

25/13

يِدَسَج اَهِیف  ِفاَع  َو  ِیتَّجُح ، اَهِیف  یِّنَِّقل  َو  يِرْذُع ، اَهِیف  ْرِهْظَأ  َو  ِیتَبْغَر ، اَهِیف  ْمِظْعَأَف  ِیتَجاَح  ِهِذَه  َّمُهَّللا 

راکشآ نآ  رد  ار  مرذع  نادرگ و  نوزفا  نآ  رد  ارم  تبغر  سپ  .تسا  نیا  نم  هتساوخ  ادنوادخ 

7/54 .شخب تیفاع  نآ  رد  ار  منت  نامهفب و  نم  هب  نآ  رد  ار  متّجح  امرف و 

تجاح ماگنه  ادخ ، زا  تساوخرد 

ِهَجاَْحلا َْدنِع  َُکلَأْسَأ  ...ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

12/20 .منک تساوخرد  وت  زا  يدنمزاین  ماگنه  هک  نک  منانچ  ارم  ادنوادخ 

رفاک راکهنگ و  هب  هدنب ، تجاح  ندراذگناو 
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ًهَجاَح ْمِْهَیلِإ  ِیب  َال  ...ًهَّنِم َو  َّیَلَع  ٍِرفاَک  َال  ٍرِجاَِفل َو  ْلَعَْجت  َال  َو 

12/21 .هدن رارق  تجاح ، اهنآ  يوس  هب  ارم  ّتنم و  نم  رب  رفاک ، راکدب و  يارب  و 

تجاح هدنروآرب  اهنت  ادخ ،

...ِیتَجاَِحب ْدَّرَفَت  َْلب  َکِْقلَخ ، َیلِإ  ِیْنلِکَت  َال  َو 

2/22 .نک اور  ییاهنت  هب  ار  متساوخرد  هکلب  .راذگناو  تقلخ  هب  ارم  و 

هدنب جئاوح  هب  دنوادخ ، تیانع 

ایِفَح یِِجئاَوَِحب  ْنُکَف  ِیتَرِخآ  َياَْینُد َو  ِْرمَأ  ْنِم  ِینُِحلُْصی  اَم  ُمَْلعَت  ْدَق  َّمُهَّللا 

10/22 .امرف تیانع  میاه  تساوخرد  هب  سپ  .یناد  یم  دنک  یم  حالصا  ار  مترخآ  نم و  يایند  راک  هچنآ  وت  ادنوادخ 

هب ناشیاه ، تجاح  رد  نیدلاو  ندش  يرای 
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نادنزرف هلیسو 

ِیتَجاَح یَلَع  ْمِِهب  یِّنِعَأ 

.هد ما  يرای  نانآ  هلیسو  هب  متجاح  ندمآرب  رد 

4/25

تجاح هدننکاور  ادخ ،

ِیتَجاَح ُِّیلَو  ِْهَیلِإ  ٍبُولْطَم  ِّلُک  َنوُد  ...َيَالْوَم  اَی  َْتنَأَف 

8/28 .دوش بلط  وا  زا  هک  ره  هن  ییوت ، متجاح  بحاص  نم -  رورس  يا  سپ - 

نادنمتجاح ندنادرگن  راوخ 

ِْهَیلِإ ِهَجاَْحلا  َلْهَأ  ُرِقَتْحَی  َال  ْنَم  اَی  َو 

.درامش 3/46 یمن  تسپ  راوخ و  ار  شنادنمتجاح  هک  یسک  يا  و 

دنوادخ مرک  نایاپ  هب  ندیسر  زا  شیپ  تجاح ، ندش ) اور  )

ِتاَجاَْحلِاب َکِمَرَک  يَدَم  َنوُد  ُلاَمْآلا  ِتَفَرَْصنا 

12/46 .تسا هدش  هدروآرب  اه  تجاح  اب  تمرک ، نایاپ  هب  ندیسر  زا  شیپ  اهوزرآ 

هدنب تعاط )  ) هب ادخ ، يدنمتجاح  مدع 

ِْهَیلِإ َِکب  َهَجاَح  َال  َو  ِهِیف ، َْریَخ  َال  ْنَم  َلاَسْرِإ  َكِدَی  ْنِم  ِیْنلِسُْرت  َال  َو 

103/47 .تسین يراک  وا  اب  ار  وت  تسین و  يریخ  وا  رد  هک  یسک  ندرک  اهر  دننامه  نکن  اهر  دوخ  دزن  زا  ارم  و 

یهلا هاگرد  زا  تاجاح ، ندومن  تساوخرد 

َِکب یِِجئاَوَح  ِلاَْزنِإ  ...َِکتَداَبِِعل َو  ِهِیف  یِظاَقیِِإب  ِیْلَیل  ْرُمْعا  َو 

.نادرگ دابآ  وت ، زا  میاه  تجاح  ندومن  تساوخرد  و  تا ، یگدنب  يارب  منتخاس  رادیب  اب  ار  مبش  و 

123/47
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تاجاح هب  انیب  ادخ ،

ْمِهِِجئاَوَح ِیف  ُرِظاَّنلا  َْتنَأ  ُبِهاَّرلا َو  ُبِغاَّرلا َو  ُِبلاَّطلا َو  ْمُْهنِم َو  ُِلئاَّسلا  ُدَهْشَی  َکِضْرَأ ، ِراَْطقَأ  ِیف  َنوُعِمَتُْجم  ِهِیف  َنوُِملْسُْملا  َو 

یم رـضاح  یگمه  نانآ  ناسرت ، ناهاوخ و  ایوج و  هدننک و  تساوخرد  دـنیآ ، یم  مه  درگ  تنیمز  فارطا  رد  ناناملـسم  نآ ، رد  و 
1/48 .یتسه ناشیاهزاین  رب  هدننیب  وت  دنوش و 

ادخ يوس  هب  تجاح ، ندومن  دصق 

ِیتَجاَِحب ُتْدَّمَعَت  َْکَیلِإ  َّمُهَّللا 

.مدومن دصق  وت  يوس  هب  مزاین  يارب  ادنوادخ ،

4/48

هدنب تجاح  ره  ندرک  اور  لّفکتم  ادخ ،

اَْهیَلَع َِکتَرْدُِقب  ِیل  َیِه  ٍهَجاَح  ِّلُک  َءاَضَق  َّلََوت  َو 

4/48 .ریگ هدهع  هب  يراد ، نآ  رب  هک  یتردق  هب  نم ، يارب  ار  یتساوخرد  ره  ندروآرب  و 

ادخ زا  یتجاح ، ره  ندومن  تساوخرد 
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یِِجئاَوَح ْنِم  ُْتئِش  اَمَّلُک  َُکلَأْسَأ  َو 

11/51 .منک یم  تساوخرد  وت  زا  مهاوخ ، یم  هک  یتجاح  ره  و 

ایند زا  هدنب ، تجاح  عطق 

ِیتَجاَح اَْینُّدلا  َنِم  ْعَْطقا  َو 

4/54 .نک عطق  ایند  زا  ار  مزاین  و 

لاح

ناگدنب لاح  ندومن  حالصا 

ْمُهَنْأَش ُِحلُْصی  َِکلَذ  ِّلُِکب  ...

.دیامن یم  حالصا  ار  ناشیا  ِلاح  هنوگ  نیدب 

7/6

لاح همه  رد  هدنب ، هب  ادخ  ناسحا 

َِکناَِنْتما ِنِم  اَهِّلُک  ِتَالاَْحلا  ِیف  ُلْخَأ  َْمل  ...یِّنَِأب  ََکل  ٌّرِقُم 

5/12 .ما هدوبن  هرهب  یب  وت  ناسحا  زا  لاح  همه  رد  هکنیا  هب  منک  یم  رارقا 

رگمتس لاح  رد  نتفرگن  رارق 

ِِهلاَح ِْلثِم  ِیف  ِیْنلَعَْجت  َال  َو  ِِهلاَْعفَأ ، ِْلثِم  ْنِم  ِینْمِصْعا  َو  ...

7/14 .هدن رارق  وا  لاح  دننام  رد  رادزاب و  وا  ياهراک  دننام  ماجنا  زا  ارم  و 

يرازگ ساپس  تلاح  نیرت  هتسیاش 

ِهَّلِْعلا ُْتقَو  ْمَأ  ...ِهَّحِّصلا  ُْتقَو  َأ  ََکل ...؟ ِرْکُّشلِاب  ُّقَحَأ  ِْنَیلاَْحلا  ُّيَأ  یَِهلِإ ، اَی  يِرْدَأ ، اَمَف 

تقو اـی  یتسردـنت  تقو  اـیآ  تسا ؟ رتراوازـس  وـت  يارب  يرازگ  ساپـس  هب  لاـح ، ود  نیا  زا  کـی  مادـک  مـناد  یمن  نـم  يادـخ  يا 
؟2/15-4 يرامیب
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تالاح ینوگانوگ  و  ادخ ، ریغ 

ِتَالاَْحلا ُِفلَتُْخم  ِِهنْأَش ، یَلَع  ٌروُهْقَم  ِهِْرمَأ ، یَلَع  ٌبُوْلغَم  ...َكاَوِس  ْنَم  َو 

11/28 .دشاب یم  نوگانوگ  شتالاح  رد  تسدریز ، شروما  رد  بولغم ، دوخ  راک  رد  وت ، ریغ  و 

هدنب یلاحدب  رب  ندومن  يزوس  لد 

ِیلاَح ِءوُِسل  َّیَلَع  ُهَّقِّرلا  ُهُکِرُْدت  ْوَأ  یِِفقْوَم ، ِءوُِسل  ِینُمَحْرَی  َِکتَمْحَِرب  ْمُهَضَْعب  َّلَعَلَف 

27/31 .دیامن يزوسلد  نم  رب  ملاح ، يدب  رطاخب  ای  دنک  محر  نم  هب  مهاگیاج ، يدب  رب  ْتتمحر  هب  اهنآ  زا  یخرب  دیاش 

نینج ندنادرگ  رگید  لاح  هب  یلاح  زا 

َحِراَوَْجلا َِّیف  َّتَْبثَأ  َو  ِهَروُّصلا ، ِماَمَت  َیلِإ  ِیب  َْتیَهَْتنا  یَّتَح  ٍلاَح  ْنَع  ًالاَح  ِیُنفِّرَُصت 

23/32 .يدرک اجرباپ  ار  اه  مادنا  نم  رد  يدناسر و  لماک  تروص  هب  ارم  هکنیا  ات  .يدنادرگ  یم  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  ارم 

تالاح رد  نینج ، نتشاذگناو  دوخ  هب 
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فلتخم

ًالِزَتْعُم یِّنَع  ُلْوَْحلا  َناََکل  ...ِیلْوَح  َیلِإ  ِتَالاَْحلا  َْکِلت  ِیف  ِّبَر  اَی  ِیْنلِکَت  َْول  َو 

25/32 .تفرگ یم  هرانک  نم  زا  ناوت  انامه  يدراذگ ؛ یماو  مدوخ  ییاناوت  هب  لاوحا  نآ  رد  ارم  رگا  نم ، راگدرورپ  يا  و 

هبوت لاح  هب  تیصعم ، لاح  رییغت 

َِکتَعاَط َیلِإ  َِهباَنِْإلا  َلاَح  َِکتَیِصْعَم  ِیف  ِِهلاَِحب  َلِْدبَتْسَی  ْیَِکل  َِکتَمِقَِنب  ُْهلِجاَُعت  ْمَلَف  ...َكَْرمَأ  یِصاَْعلا  اَّمَأَف 

ضوع تتعاـط  لاـح  هب  تا  یناـمرفان  رد  ار  دوـخ  لاـح  اـت  يدرکن ، باتـش  شرفیک  هب  سپ  دـنک ، یچیپرـس  ار  وـت  رما  هکنآ  اـّما  و 
14/37 .دنک

هدنب لاح  ندنادرگن  شاف 

يِرَبَخ ِإَلَْملا  ِنُویُع  یَلَع  ِْنْلُعت  َال  َو 

2/41 .نکن ینلع  ناگرزب ، مشچ  شیپ  رد  ارم  یگنوگچ ) و   ) لاح و 

لاح ره  رد  وا ، لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ادخ  دورد 

...ٍلاَح ِّلُک  یَلَع  ٍناَوَأ َو  ِّلُک  ٍْتقَو َو  ِّلُک  ِیف  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

19/44 .لاح ره  رب  نآ و  ره  تقو و  ره  رد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

مالسلا مهیلع  همئا  نارادتسود  لاوحا  حالصا 

ْمُهَنوُؤُش ْمَُهل  ِْحلْصَأ  َو 

65/47 .امن حالصا  اهنآ  يارب  ار  ناشلاوحا  و 

یشومارف تالاح  يرازگرکش و 

َِکئْالِآل َنِیلِهاَْجلا  ِتاَلَفَغ  َْدنِع  ِوْهَّسلا  ِلاَوْحَأ  ِیف  ِهِیْنمِْزلَأ  َْلب  َكَرْکُش ، یِّنَع  ْبِهُْذت  َال  َو 

نم اب  تیاه ، تمعن  هب  نانادان  ياـه  یـشومارف  ماـگنه  یهّجوت ، یب  تـالاح  رد  هشیمه  ار  نآ  هکلب  .ریگن  نم  زا  ار  تیرازگرکـش  و 
.نادرگ هارمه 

114/47

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 849 

http://www.ghaemiyeh.com


هدنب تالاح  زا  لاح  ره  رد  ادخ ، ياه  تمعن  نتفای  ناوارف 

ِیناَمَز ْنِم  ٍناَمَز  ِّلُک  ِینْأَش َو  ْنِم  ٍنْأَش  ِّلُک  ِیف  ًهَِغباَس  َّیَلَع  َكاَمُْعن  ُتْدَجَو  َو 

5/51 .متفای هدرتسگ  متاقوا ، زا  یتقو  ره  ملاح و  زا  یلاح  ره  رد  دوخ ، رب  ار  تیاه  تمعن  و 

هدنب یگنوگچ  لاح و  ندش  نوگرگد 

یِمْسِج َِیَلب  اَذِإ  ِیلاَح  ِیتَروُص َو  ِرُّیَغَت  َْدنِع  ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو 

6/53 .نک محر  نم  رب  ددرگ ، هدیسوپ  مدسج  هک  یماگنه  ملاح  و  متروص ، ندش  نوگرگد  ماگنه  نم ! يالوم 
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نونکا الاح 

هشبح

هشبح رد  دنوادخ ، نانمشد 

ِكْرِّشلا ِمَمُأ  ِِرئاَس  ...ِشَبَْحلا َو  ...ِْدنِْهلا َو  َنِم  ِداَِلْبلا  ِراَْطقَأ  ِیف  َكَءاَدْعَأ  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

.كرشم ياه  تّما  رگید  هشبح و  دنه و  زا  دنشاب  هک  يرهش  ره  رد  نک ، راچد  تشونرس  نیدب  ار  تنانمشد  همه  ادنوادخ و 

9/27

یعطق یمتح 

ّجح

ّجح اب  هدنب ، رب  ندرازگ  ّتنم 

...ِهَرْمُْعلا ِّجَْحلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َّمُهَّللا َو 

.هرمع ّجح و  هب  راذگ  ّتنم  نم  رب  ادنوادخ و 

4/23

ّجح رد  هدنب ، رمع  هدنامیقاب  نداد  رارق 

َکِهْجَو َءاَِغْتبا  ِهَرْمُْعلا  ِّجَْحلا َو  ِیف  يِرْمُع  َِیقَاب  ْلَعْجا  َو 

133/47 .هد رارق  هرمع  ّجح و  رد  تدوخ ، ياضر  يارب  ار  ما  یگدنز  یقاب  و 

هدرپ باجح 

تّجح

ناگدنب يارب  یتّجح ، ناهرب و  چیه  ندوبن 

اًرْذُع َال  ًهَّجُح َو  اَّنِم  ٍدَحَِأل  ْعَدَی  َْمل  َو  اًرُْسی ، اَّلِإ  اَنْمِّشَُجی  َْمل  َو  اًعْسُو ، اَّلِإ  اَنْفِّلَُکی  َْمل 

23/1 .هداهنن اج  هب  يرذع  ناهرب و  ام ، زا  يدحا  يارب  هتشامگن و  ناسآ  راک  هب  زج  ار  ام  هدومنن و  فیلکت  ام  رب  ناوت ، هزادنا  هب  زج 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 851 

http://www.ghaemiyeh.com


ِیل َهَّجُح  اَلَف  ِیَتلاَقَم ، ْتَعَطَْقنا  َو  ِیبُونُذ ، ِیْنتَمَْحفَأ  ِّبَر 

.تسین 1/53 یتّجح  چیه  نم  يارب  سپ  .هدیدرگ  عطق  مراتفگ  هدومن و  مشوماخ  مناهانگ  نم ، راگدرورپ  يا 

ناسنا هیبش  ندیرفآ  رب  یتّجح 

اَِهلْکَش یَلَع  اَِهب  اًجاَِجتْحا  َو  اَِهْلثِم ، یَلَع  َِکتَرْدُِقل  اًتاَْبثِإ  اَهَتْأَْشنَأ  ْنَِکل  ...

7/39 .يدروآ لیلد  نآ ، هیبش  شنیرفآ )  ) رب ببس  نیدب  دوش و  تباث  نآ  لثم  ندیرفآ )  ) رب تتردق  ات  يدیرفآ ، ار  نآ  هکلب  ...

هدنب ياه  لیلد  یتسس 

ِفْعَـض َو  ِِهتاَئِّیَـس ، َْنَیب  ِِهتاَنَـسَح  ِهَّلِِقل  َْلب  اًراَِرتْغا ، ُهُعَمَط  ...َنوُکَی  ْنَأ  َال  ...َکِیف  ِهِعَمَط  ْنِم  ُرَثْکَأ  َْکنِم  ُُهفْوَخ  ْنَِمب  یَِهلِإ  اَی  َکـِلَذ  ْلَـعْفَت 
ِِهتاَِعبَت ِعیِمَج  ِیف  ِهِجَجُح 

هکنیا هن  .تسوت  زا  شعمط  زا  شیب  وت ، زا  شسرت  هک  ینک  یم  راتفر  نینچ  یسک  اب  نم ، يادخ  يا 
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همه هراـبرد  شیاـه  لـیلد  كدـنا و  شیاـه  يدـب  ناـیم  شیاـه  یکین  هک  تسنآ  يارب  هکلب  .دـشاب  ندروخ  بیرف  يور  زا  شعمط 
.تسا فیعض  شناهانگ 

12/39

نآرق تّجح  ییانشور )  ) ندشن شوماخ 

ُُهناَهُْرب َنیِدِهاَّشلا  ِنَع  ُأَفْطَی  َال  يًدُه  َرُون  ...ُهَْتلَعَج  َو 

3/42 .يداد رارق  دوش ، یمن  شوماخ  ْنادهاش  دید )  ) زا شناهرب  هک  یتیاده  رون  ار  نآ  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناهرب  ندنادرگ  گرزب 

ُهَناَهُْرب ْمِّظَع  ...ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

19/42 .شخب تمظع  ار  وا  ناهرب  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

وا رب  یپرد  یپ  ياه  تّجح  ندروآ  و  تخبدب ، یتخبدب 

ِْهیَلَع ِهَّجُْحلا  ِفُداََرت  َدَْعب  ...اَّلِإ  ْمُهُّیِقَش  َِکتَمِْعِنب  یَقْشَی  ...اَْلیَِکل  َِهبْوَّتلا  َیلِإ  ْمُهَتَلَجاَعُم  ُكُْرتَت 

ياه تّجح  زا  سپ  رگم  .ددرگن  تخبدب  وت ، تمعن  هلیسو  هب  ناشتخبدب  ات  ینک ، یم  كرت  ار  ناشیا  رفیک  رد  باتش  هبوت ، ماگنه  ات 
.وا رب  ندروآ  یپایپ 

9/45

دنوادخ تّجح  لاطبا  مدع  ییاجرباپ و 

َُکناَهُْرب ْمِِهتَلَجاَعُم  ِكْرَِتل  ْضَحْدَی  َْمل  َو  َُکناَْطلُس ، ْمِِهتَّدُم  ِلوُط  یَلَع  ْنِهَی  َْمل 

18/46 .تسا هدشن  لطاب  وت  ناهرب  نانآ ، باذع  رد  ندرکن  باتش  تهج  زا  هدرکن و  تسس  ار  وت  تّجح  ناشیا ، ِنامز  يزارد 

ُضَحُْدت َال  ٌهَِمئاَق  َُکتَّجُح 

.دوش یمن  لطاب  هک  تساجرباپ  وت  تّجح 

19/46

یهلا ياه  تّجح  ندوب  راکشآ  یپرد و  یپ 
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َراَذْعَْألا َْتیَْلبَأ  َو  َجَجُْحلا ، َتْرَهاَظ  ْدَقَف 

21/46 .يا هدومن  نایب  ار ، اهرذع  يا و  هدرک  راکشآ  یپرد  یپ  ار ، اه  تّجح  قیقحت  هب  سپ 

ادخ تّجح  نتشگ  رتاسر 

َغَْلبَأ َُکتَّجُح  َنوُکَِتل  َْلب  ...اًزْجَع  َُکتاَنَأ  ْنُکَت  َْمل 

22/46 .دشاب رتاسر  وت  تّجح  هک  تسنآ  يارب  هکلب  .تسا  هدوبن  یناوتان  يور  زا  وت  ندومن  گنرد 

دنوادخ تّجح  ندوب  گرزب 

اَهِّلُِکب َفَصُوت  ْنَأ  ْنِم  ُّلَجَأ  َُکتَّجُح 

23/46 .دوش فصو  نآ  همه  هب  هک  تسنآ  زا  رت  گرزب  وت  تّجح 

یهلا ياه  تّجح  مالسلا ،  مهیلع  ناماما 

َكِداَبِع یَلَع  َکَجَجُح  ...ْمُهَْتلَعَج  َو 

56/47 .يداد رارق  تناگدنب  رب  شیوخ  ياه  تّجح  ار  نانآ  و 

تسادخ يارب  لیلد  تّجح و 
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ََکل َهَّجُْحلا  َّنَأ  ُمَلْعَأ 

116/47 .تسوت ِنآ  زا  نشور  لیلد  مناد  یم 

نتساوخ تجاح  يارب  هدنب ، هب  ناهرب  نتخومآ 

ِیتَّجُح اَهِیف  یِّنَِّقل  ...ِیتَجاَح  ِهِذَه  َّمُهَّللا 

7/54 .نامهفب نم  هب  نآ  رد  ار  متّجح  .تسا  نیا  نم  هتساوخ  ادنوادخ 

زرم ّدح 

هقدح

هساک زا  نامشچ ، هقدح  ندمآ  نوریب 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...َياَتَقَدَح  َأَّقَفَتَت  یَّتَح  ََکل  ُتْدَجَس  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

يدب ندرب  نیب  زا  راوازس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  دیآ ، نوریب  هساک  زا  منامشچ  یهایس  ات  میامن  هدجس  تیارب  ردقنآ  رگا  نم  يادخ  يا 
30/16 .متسین میاه  يدب  زا  يا 

ماکحا دودح 

يرادهگن تسارح 

مارح

مراحم زا  هدنب ، يراکزیهرپ 

ِمِراَح _ َْملا ِنَع  ِینْعِّرَو  َو 

5/22 .هد زیهرپ  اه  مارح  زا  ارم  و 

تامّرحم ياه  هدرپ  ندیرد 

اَُهتْکَهَْتنا ٍتاَمُرُح  َیلِإ  َكِدوُدُح  ِتاَماَقَم  ْنَع  ُْتیَّدَعَت  َو 

18/32 .ما هدیرد  ار  اه  مارح  هدرپ  هدرک ، زواجت  وت  دودح  نتشاد  اپ  هب  زا  و 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 855 

http://www.ghaemiyeh.com


مارح زیچ  ره  زا  سفن ، شهاوخ  نتشادزاب 

ٍمَرْحَم ِّلُک  ْنَع  ِیتَوْهَش  ْرِسْکا  َو 

.نکشب یمارح  ره  زا  ارم ، سفن  شهاوخ  و 

1/39

مارح لالح و  هدننکادج  نآرق ،

َکِماَرَح َِکلاَلَح َو  َْنَیب  ِِهب  َْتقَرَف  اًناَقُْرف  ...ُهَْتلَعَج  َو 

2و1/42 .يدرک ادج  ار  تمارح  لالح و  نیب  نآ  هلیسو  هب  هک  يداد  رارق  يا  هدننکادج  ار  نآ  و 

ادخ مارح  نتسناد  مارح  هب  نآرق ، یهاوگ 

اًدِهاَش ِهِماَرَح  ِمیِرَْحت  ِِهلاَلَح َو  ِلِیلْحَِتب  َكَْدنِع  اَِمل  ...َنوُکَی  یَّتَح  ِقاَفِّنلا  یِعاَوَد  ِْرفُْکلا َو  ِهَّوُه  ْنِم  ِِهب  اَنْمِصْعا  َو 

لـالح هب  تسوت  دزن  هچنآ  هب  اـم  دـهاش  اـت  .رادـهگن  ییورود  ياـه  هزیگنا  رفک و  لادوـگ  رد ) طوقـس   ) زا ار  اـم  نآرق ،)  ) نآ اـب  و 
12/42 .دشاب شمارح ، ندرمش  مارح  شلالح و  نتسناد 

ندومن مارح  و  ناضمر ، هام  تشاد  گرزب 
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نآ رد  اه  لالح 

اًماَظْعِإ ِهِْریَغ  ِیف  َّلَحَأ  اَم  ِهِیف  َمَّرَحَف 

4/44 .درک مارح  دوب ، لالح  نآ  ریغ  رد  هچنآ  شتشاد ، گرزب  رطاخ  هب  نآ  رد  سپ 

اه ماگ  نتفرن  مارح  يوس  هب 

ٍروُجْحَم َیلِإ  اَنِماَْدقَِأب  َوُطَْخن  َال  ...یَّتَح  ...َکیِصاَعَم  ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

7و6/44 .میورن یمارح  چیه  يوس  هب  نامیاهاپ  اب  ات  .امرف  يرای  ناهانگ  زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 

مارح زا  هدنرادزاب  یتمصع 

َکِمِراَحَم ِبوُکُر  ْنَع  ِینُعَطْقَت  ...ًهَمْصِع  ِیل  ْبَه  َو 

111/47 .دراد مزاب  تمارح  نداد  ماجنا  زا  هک  شخب  یتمصع  نم  هب  و 

ندنکفا تامّرحم  رد  ار  دوخ 

َِکتاَمُرُِحل اًمُّحَقَت  اَّلِإ  ُْتَیبَأ  َو 

14/49 .ما هتشادن  يراک  وت  ياه  مارح  رد  ندش  دراو  زج  نم  و 

عمط صرح 

زآ صرح و  ندش  هتخیگنارب 

ِصْرِْحلا ِناَجَیَه  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

1/8 .صرح ندش  هتخیگنارب  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

نادنمزآ صرح 

ِصْرِْحلا ِلْهَأ  ِعَلَه  ...ْنِم  ِینْذِعَأ  َو 

15/14 .هد مهانپ  ناصیرح  زآ  زا  و 

ناگدنب هب  صرح  زا  ناطیش  نتشادزاب 
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اَِنب ِعُولُْولا  ِنَع  ُْهأَرْدا  َو 

.راد زاب  ام  هب  ندوب  صیرح  زا  ار  ناطیش )  ) وا و 

9/17

هانگ هب  هدنب ، ندیزرو  صرح 

ٍمَثْأَم ِّلُک  ْنَع  یِصْرِح  ِوْزا  َو 

1/39 .نک رود  یهانگ  ره  زا  ارم  صرح  و 

ادخ هب  ندیسر  دوز  رب  نتشاد ، صرح 

...َِکب ِقاَحَّللا  ِکْشَو  یَلَع  َُهل  ُصِرَْحن  ...اًلَمَع  ِلاَمْعَْألا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ْلَعْجا  َو 

.میزرو صرح  وت  هب  ندیسر  دوز  هب  نآ  اب  هک  هد  رارق  ام  يارب  یلمع  هتسیاش ، لامعا  زا  و 

3/40

ناضمر هام  رب  صرح 

! َْکیَلَع ِسْمَْألِاب  اَنَصَرْحَأ  َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

41/45 میدوب .! صیرح  وت  رب  رایسب  هچ  زورید  .وت  رب  دورد 
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شاداپ ندناتس  ضوع  و  هتخودنا ، رب  يزرو  صرح 

ِْهیَلَع ِصوُرْح  _ َْملا ِرْخُّذلا  ِعاَْونَأ  ْنِم  ِِهب  ُضاَتْعَن  ...اًرْجَأ  ...اَنْرُجْأَف 

45/45 .میناتسب ضوع  ار  میا  هدش  دنمزآ  صیرح و  نآ  رب  هک  نوگانوگ  ياه  هتخودنا  نآ  اب  هک  یشاداپ  .هد  شاداپ  ار  ام  سپ 

شبنج تکرح 

تمرح

راگدرورپ تمرح  تیاعر  مدع 

ِهِّبَر ِهَمْرُِحب  ِّفِخَتْسُْملا  ِهِسْفَِنل  ِِملاَّظلا  ِلِیلَّذلا  ِْدبَْعلا  َلاَقَم  ُلُوقَأ  َْلب  ...

7/12 .میوگ یم  نخس  هدرمش  کبس  ار  شراگدرورپ  تمرح  هدومن و  متس  دوخ  هب  هک  راوخ  يا  هدنب  دننامه  هکلب  ...

ناضمر هام  يارب  یهلا ، رّرقم  تمرح 

ِهَرُوفْوَْملا ِتاَمُرُْحلا  َنِم  َُهل  َلَعَج  اَِمب  ِروُهُّشلا  ِِرئاَس  یَلَع  ُهَتَلیِضَف  َنَابَأَف 

4/44 .تخاس راکشآ  ناوارف  ياه  تمرح  هب  اه ، هام  ریاس  رب  ار  نآ  تلیضف  سپ 

ناگدنب هب  ناضمر ، هام  تمرح  تشادگرزب  ماهلا 

ِِهتَمْرُح َلاَلْجِإ  ِِهلْضَف َو  َهَفِْرعَم  اَنْمِْهلَأ  َو 

6/44 .نک ماهلا  ام  هب  ار  شمارتحا  ِتشاد  گرزب  و  شتلیضف ، ِتخانش  و 

یهلا تمرح  هب  يراگنا  لهس 

َِکتَمْرُِحل َلاَفْغِْإلا  ...اَْنبِّنَج  َو 

.نادرگ رود  تتمرح  يراگنا  لهس  زا  ار  ام  و 

13/44

ناضمر هام  تمرح  تیاعر  موزل 

ُهَّیِعْرَْملا ُهَمْرُْحلا  ...َُهل  اَنَمَِزل  ...ْنَم  َعاَدِو  ُهوُعِّدَُوم  ُنْحَنَف 
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.مینک تیاعر  تمرح  وا  يارب  تسا  مزال  ام  رب  هک  یسک  زا  عادو  مییوگ ، یم  عادو  ار  نآ  سپ 

23/45

ناضمر هام  تمرح  یگرزب 

اًدوُجْوَم ُهُرْدَق  َّلَج  ٍنیِرَق  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

26/45 .دوب گرزب  شمارتحا  يدوب ، ات  هک  ینیشنمه  وت  رب  دورد 

ناضمر هام  رد  ناگدنب ، تمرح  کته 

یَلَع ِّلَصَف  اَنِْریَغ ، ْنِم  ًهَمْرُح  ِِهب  اَـنْکَهَْتنا  ِوَأ  اَنَـسُْفنَأ ، ِهِیف  اَـنْمَلَظ  ٍناَیِْـسن  یَلَع  ْوَأ  ...ٍْمثِإ  ْوَأ  ٍمََمل  ْنِم  اَذَـه  اَنِرْهَـش  ِیف  ِِهب  اَـنْمَْملَأ  اَـم  َّمُهَّللا َو 
َكِْوفَِعب اَّنَع  ُفْعا  ...ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو 

نآ اب  ای  میدرک  متـس  دوخ  هب  نآ  رد  هک  يا  یـشومارف  ای  میدش  کیدزن  نآ  هب  هام  نیا  رد  هک  یگرزب  ای  کچوک  هانگ  ادـنوادخ و 
ار يرگید  تمرح 
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47/45 .رذگرد ام  زا  دوخ  وفع  هب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  میدومن ؛ يرد  هدرپ 

: ناضمر هام  هب  نتشاذگ  مارتحا  هجیتن 

یتخب کین  .أ 

! َِکب َکَتَمْرُح  یَعَر  ْنَم  َدَعْسَأ  اَم 

30/45 !. دنک تیاعر  ار  تتمرح  وت ، ببس  هب  هک  یسک  تسا  تخب  کین  هچ 

ادخ يدونشوخ  .ب 

َكِدْجُو ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف  ...َُهل  َكاَضِر  ْتَبَجْوَأ  ٍَهبْرُِقب  َْکَیلِإ  َبَّرَقَت  ْوَأ  ...اَهِظْفِح  َّقَح  ُهَتَمْرُح  َظِفَح  ...ْنَم  َّمُهَّللا َو 

هک هتـسج ، برقت  وت  يوس  هب  يروآ  برقت  لمع  هلیـسو  هب  ای  هتـشاد  هگن  هدوب  ّقح  هک  يروط  نآ  ار  شتمرح  سک  ره  ادـنوادخ و 
50/45 .شخبب ام  هب  ار  نآ  دننام  تدوخ ، دزن  يرگناوت )  ) زا سپ  هدنادرگ ؛ مزال  وا  يارب  ار  وت  يدونشوخ 

هورگ بزح 

هودنا نزح 

ساوح سح 

باسح

هدنب ِرمع  باسح  ندناتس 

...ِهِرُمُع َباَسِح  َبَعْوَتْسا  َو 

6/1 .دناتسب ار  شا  یگدنز  باسح  و 

باسح یب  دمح 

ِهِدَدَِعل َباَسِح  َال  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

28و27/1 .دشاب یم  باسح  یب  شددع  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

دنوادخ باسح  یب  يزور 
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ٍباَِستْحا ِْریَغ  ْنِم  ِیْنقُزْرا  َو 

24/20 .هد يزور  باسح  یب  ارم  و 

دنوادخ يرگباسح 

اًبیِسَح َِکب  یَفَک  َو 

3/50 .يرگباسح وت  هک  سب  نیمه  و 

دسح تداسح 

بَسَن بَسَح و 

دنوادخ ياه  مان  و  ناراد ، بسن  بسح و 

َنِیبوُْسنَْملا ِنَع  َكُءواَمْسَأ  ْتَسَّدَقَت  َو 

.تسا رت  سّدقم  ناراد  بسن  زا  تیاه  مان  و 

14/39

دسح

دسح کشر و  ِیگریچ 

441 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 862 

http://www.ghaemiyeh.com


ِدَسَْحلا ِهَبَلَغ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

.دسح یگریچ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

1/8

نادوسح رب  هدنب ، هب  هدش  اطع  ياه  تمعن  نتخاسن  راکشآ 

يِْدنِع َِکتَمِْعن  ِهَدَسَح  َو  ِیتَریِج ، ْنِم  ِیِبیاَعَم  ُسِمَْتلَی  ْنَِمل  اَِهتاَءْوَس  ِْدُبت  َْمل  َو  ...

راکــشآ دـننم -  رب  وـت  ِتـمعن  ِنادوـسح  دنــشاب و  یم  نـم  ياـه  بـیع  يوجتــسج  رد  هـک  مناـگیاسمه -  شیپ  ارم  ياـه  يدـب  و 
21/16 .يدرکن

یتسود هب  دسح ، نداد  رییغت 

َهَّدَوَْملا ِیْغَْبلا  ِلْهَأ  ِدَسَح  ْنِم  ...ِیْنلِْدبَأ  َو 

7/20 .امرف لّدبم  یتسود  هب  ار  نازواجتم  دسح  نم  هرابرد  و 

هدنب لد  هب  دسح ، ندنکفا 

َِکتَمَظَِعل اًرْکِذ  ِدَسَْحلا  یِّنَظَّتلا َو  یِّنَمتَّلا َو  َنِم  یِعوُر  ِیف  ُناَْطیَّشلا  یِْقُلی  اَم  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

13/20 .هد رارق  ار  تا  یگرزب  دای  دنکفا ، یم  نم  لد  رد  کشر ، یفاب و  لایخ  وزرآ و  زا  ناطیش  هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

يزرودسح زا  ییاهر 

ِدَسَْحلا َنِم  ِینْصِّلَخ  َو 

5/22 .هد ییاهر  دسح ، زا  ارم  و 

هدنب هب  تبسن  هدننک ، دب  دصق  ندیزرو  دسح 

ِهِدَسَح ...ِهِّرَش َو  ِهِّرَض َو  ِعیِمَج  ْنِم  ِینَنِمْءُوت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

شدسح يدب و  نایز و  همه  زا  ارم  ات  هد ، رارق  يّدس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرـصنم  نم  زا  دنک ، يدـب  نم  اب  دراد  دـصق  سک  ره  و 
.يزاس نمیا 

8و7/23

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 863 

http://www.ghaemiyeh.com


دوسح لاح  یگنوگچ 

اًـضَرَغ یِـضْرِع  َلَعَج  َو  ِِهبُویُع ، ِفْرَِقب  ِینَرَحَو  َو  ِِهناَِسل ، ِّدَِـحب  ِینَقَلَـس  َو  ِهِْظیَِغب ، یِّنِم  َیِجَـش  َو  ِِهتَّصُِغب ، ِیب  َقِرَـش  ْدَـق  ٍدِـساَح  ْنِم  ْمَک  َو 
ِِهتَدیِکَِمب ِینَدَصَق  َو  ِهِْدیَِکب ، ِینَرَحَو  َو  ِهِیف ، ْلََزت  َْمل  ًالاَلِخ  ِینَدَّلَق  َو  ِهیِماَرَِمل ،

ارم شزیت  نابز  اب  تفرگ و  ار  شیولگ  نم ، زا  شمـشخ  یتخـس  دش و  وا  ریگولگ  شهودـنا  نم  رطاخ  هب  هک  يدوسح  رایـسب  هچ  و 
داد و رارق  دوخ  ياهریت  فده  ارم  يوربآ  .تخاس و  رپ  نم  رب  ِمشخ  زا  ار  شا  هنیـس  نم ، هب  دوخ  ياه  بیع  نداد  تبـسن  اب  درزآ و 

نم گـنهآ  شگنرین  اـب  دوـمن و  مشخ  نم  رب  شیوـخ  رکم  اـب  .داد و  تبـسن  نم  هب  دوـب ، وا  دوـخ  رد  هشیمه  هـک  ار  ییاـه  یگژیو 
9/49 .درک

: ناگدیرفآ هب  ندربن  کشر  ببس 
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دسح زا  هدنب ، هنیس  ندنادرگ  یهت  .أ 

َِکلْضَف ْنِم  ٍءْیَش  یَلَع  َکِْقلَخ  ْنِم  اًدَحَأ  َدُسْحَأ  َال  یَّتَح  ِدَسَْحلا  َنِم  ِرْدَّصلا  َهَماَلَس  ِیْنقُزْرا  َو 

12/22 .مربن دسح  يا ، هداد  نانآ  هب  تلضف  زا  هچنآ  رب  تناگدیرفآ ، زا  کی  چیه  هب  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار  دسح  زا  هنیس  تمالس  و 

هدیشخب نادنمتورث  هب  ادخ  هچنآ  هب  تبسن  ندشن  شیامزآ  .ب 

َکَْقلَخ َدُسْحَأَف  ِینَتْعَنَم  اَِمب  ْمُْهِنتْفَت  َال  َو  ْمُهَْتیَطْعَأ ، اَِمب  یِِّنتْفَت  َال  َو 

رب هک  زاـسن  نومزآ  راـچد  یتـشاد ، عنم  نم  زا  هچنآ  هب  ار  ناـنآ  نکن و  شیاـمزآ  يدرک ، اـطع  ناراداـیند )  ) ناـنآ هب  هچنآ  هب  ارم  و 
2/35 .مرب دسح  تناگدیرفآ 

ترسح

ترسح نیرت  گرزب 

یَمْظُْعلا ِهَرْسَْحلا  َنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو 

9/8 .گرزب ترسح  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

ترسح زور  رد  اه ، هرهچ  ندنادرگ  دیفس 

ِهَماَدَّنلا ِهَرْسَْحلا َو  ِمْوَی  ِیف  ِهَمَلَّظلا  ُهوُجُو  ُّدَوْسَت  َمْوَی  اَنَهوُجُو  ْضَِّیب  َو 

16/42 .نادرگ دیفس  ار  ام  ياهراسخر  دوش ، یم  هایس  نارگمتس  ياه  هرهچ  هک  يزور  ینامیشپ ، ترسح و  زور  رد  و 

یکین هنسح 

هعلق نصح 

روضح

ناگدنب ندومرف  راضحا 

اَِهَتباَجِإ ْنِم  اَْهنِم َو  َُّدب  َال  ِیتَّلا  َُکتَوْعَد  اَْنتَرَضْحَتْسا  َو 

3/11 ...دناوخارف تسین -  نآ  نتفریذپ  زج  يا  هراچ  هک  وت -  توعد  ار  ام  و 
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هدنب هب  هدامآ ، رضاح و  یندومن  يرای 

ًءاَفِش ِِهب  یِْظیَغ  ْنِم  ُنوُکَت  ًهَرِضاَح ، يَوْدَع  ِْهیَلَع  ِینِدْعَأ  َو 

8/14 .دبای يدوبهب  نآ  اب  نم  مشخ  هک  يا  هدامآ  ِندومن  يرای  .نک  يرای  وا  لباقم  رد  ارم  و 

یناسر بآ  تهج  ناگتشرف ، نتخاس  رضاح 

ٍِعفاَن َْکنِم  ٍیْقَِسب  َهَرَفَّسلا  َماَرِْکلا  َکَتَِکئاَلَم  ْدِهْشَأ  َو 

2/19 .زاس هدامآ  دوخ ، بناج  زا  دنمدوس  یبآ  نداتسرف  هب  ار  تا  هدنسیون  ِراوگرزب  ِناگتشرف  و 

رضاح صخش  هب  هدنب ، ییوگازسان 

443 ص : 
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ََکل ِدْمَْحلِاب  اًقُْطن  ...ٍرِضاَح  ِّبَس  ...ْنِم  ِیناَِسل  یَلَع  يَرْجَأ  اَم  ...ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

13/20 .هد رارق  ار  تدوخ  يارب  ساپس  رضاح ، صخش  هب  ازسان  زا  هتخاس  يراج  منابز  رب  ناطیش )  ) وا هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

نارگید روضح  رد  هدنب ، هانگ )  ) ندناشوپ

ِءاَقَْبلا ِراَد  ِتاَحیِضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف  ِءاَفْکَْألا  ِهَرْضَِحب  ِءاَنَْفلا  ِراَد  ِیف  َِکلْضَِفب  ِینَتْدَّمَغَت  ...ْذِإ  َّمُهَّللا َو 

ارم یقاب ، يارس  ياه  ییاوسر  زا  سپ  یتشاد ، ناهن  منادننامه  روضح  رد  یناف  يارس  رد  تلضف  هب  ارم  هانگ )  ) هک نونکا  ادنوادخ و 
.زاس نمیا 

21/32

ناگدنب رب  گرم ، ندومن  رضاح 

اًِرئاَز ِِهب  اَنْدِعْسَأَف  اَِنب  ُهَْتلَْزنَأ  اَْنیَلَع َو  ُهَتْدَرْوَأ  اَذِإَف 

4/40 .نادرگ دنمتداعس  نآ  ترایز  هب  ار  ام  يدروآ ، دورف  ام  رب  ار  نآ  يدومن و  دراو  ام  دزن  ار  نآ  هک  یماگنه  سپ 

تمایق رد  نارضاح  ربارب  رد  هدنب ، نتخاسن  اوسر 

اَنِماَثآ ِتاَِقبوُِمب  ِهَماَیِْقلا  يِرِضاَح  ِیف  اَنْحَضْفَت  َال  َو 

14/42 .نکن اوسر  تمایق ، ِنارضاح  ربارب  رد  نام ، هدننک  كاله  ناهانگ  اب  ار  ام  و 

بناج زا  هدنب ، تعاط  ندرکن  رضاح  ببس 

ناگتشرف

َنوُد اَّلِإ  َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  ٌدَحَأ  َْکیَلَع  َدِرُوی  َال  یَّتَح  ...ِبُونُّذلا  َنِم  ِِهب  اَنُرِّهَُطت  اَِمب  ِهَیِکاَّزلا  ِلاَمْعَْألا  َنِم  ِهِیف  َْکَیلِإ  َبَّرَقَتَن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 
َْکَیلِإ َِهبْرُْقلا  ِعاَْونَأ  َو  ََکل ، ِهَعاَّطلا  ِباَْوبَأ  ْنِم  ُدِرُون  اَم 

ناهانگ زا  نآ ، اب  ار  ام  هلیـسو  نیدـب  هک  مییوج  یم  بّرقت  وت  يوس  هب  هتـسیاش  لاـمعا  اـب  نآ  رد  هک  هد ، قیفوت  هاـم  نآ  رد  ار  اـم  و 
هک یبّرقت  عاونا  وت و  يارب  نوگانوگ  ياه  تعاط  زا  رتمک  رگم  دزاسن ، رـضاح  تهاگرد  هب  تناگتـشرف  زا  کی  چیه  ات  .ینک  كاپ 

11و10/44 .میهد یم  ماجنا  وت  يوس  هب 

هعمج نابرق و  زور  بهار ، بغار و  بلاط ، لئاس ، روضح 
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ْمِهِِجئاَوَح ِیف  ُرِظاَّنلا  َْتنَأ  ُبِهاَّرلا َو  ُبِغاَّرلا َو  ُِبلاَّطلا َو  ْمُْهنِم َو  ُِلئاَّسلا  ُدَهْشَی  َکِضْرَأ ، ِراَْطقَأ  ِیف  َنوُعِمَتُْجم  ِهِیف  َنوُِملْسُْملا  َو 

یم رـضاح  یگمه  نانآ  ناسرت ، ناهاوخ و  ایوج و  هدننک و  تساوخرد  دـنیآ ، یم  مه  درگ  تنیمز  فارطا  رد  ناناملـسم  نآ ، رد  و 
1/48 .یتسه ناشیاهزاین  رب  هدننیب  وت  دنوش و 

تمایق رد  یناهنپ ، روما  ندوب  رضاح 

اَِهب َْتیَتَأ  اَّلِإ  ِءاَمَّسلا  ِیف  َال  ِضْرَْألا َو  ِیف  ٌهَِیفاَخ  َْکیَلَع  یَفَْخت  َال  َْتنَأ  َو 

نامسآ نیمز و  رد  یناهنپ  زیچ  چیه  هک  ییوت  و 

444 ص : 
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.يا هدومن  رضاح  ار  نآ  رگم  تسین ، ناهنپ  وت  رب 

3/50

يرادهگن ظفح 

هنیک دقح 

قوقح

نیدلاو ّقح  يادا 

ٍلْدَِعب اَمُهَّصاَقُأ  ْنَأ  ْنِم  ...َّیَلَع  اقَح  ُبَجْوَأ  اَمُهَف 

10/24 .مریگ صاقت  نانآ  زا  لدع  اب  هک  تسا  نآ  زا  رت  بجاو  نم  رب  ناشیا  ّقح  سپ 

اَمُهَّقَح یِّنِم  ِناَِیفْوَتْسَی  اَم  َتاَْهیَه 

.دنریگ یمن  نم  زا  ار  ناشّقح  یمامت  اهنآ  تاهیه !

11/24

وا قوقح  هب  مالسلا ،  هیلع  ماما  ناتسود  ندوب  هاگآ 

َِکتَیَالَو ِلَْضفَِأب  ...اَنِّقَِحب  َنِیفِراَْعلا  َِّیلاَوَم  ِیناَریِج َو  ِیف  ِینَّلََوت  َو 

1/26 .امرف يرای  هجو  نیرتهب  هب  دنتسه ، ام  ّقح  هب  اناد  هک  مناتسود  مناگیاسمه و  هرابرد  ارم  و 

مالسلا هیلع  ماما  قوقح  هب  دوخ ، ییانیب  ندوزفا 

یِّقَح ِیف  ًهَریَِصب  ْمُهْدِز  َو 

4/26 .ازفیب نم  ِّقح  هب  تبسن  نانآ  ییانیب  رب  و 

دوخ ّقح  زا  ادخ ، یشوپ  مشچ 

َکِّقَح ْنِم  ٌكَْرت  ِباَقِْعلا  ِهَمِقَّنلا َو  ِتاَوَطَس  ْنِم  ِْهیَلَع  ِِهب  َتْأَْطبَأ  ِباَذَْعلا َو  َنِم  ُْهنَع  َتْرَّخَأ  اَم  ُعیِمَجَف 

تدوخ ّقح  ندرک  كرت  يا ، هدومن  يدـنُک  نآ  ماـجنا  رد  هک  یباـقع  رفیک و  ره  يا و  هتخادـنا  ریخأـت  هب  وا  زا  هک  یباذـع  ره  سپ 
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15/37 .تسا هدوب 

نمؤم ّقح  بحاص  ِّقح  ندرکن  ادا 

ُهْرِّفَوُأ ْمَلَف  ٍنِمْءوُِمل  ِینَمَِزل  ٍّقَح  يِذ  ِّقَح  ْنِم  ...َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

1/38 .مدرکن ادا  ار  شمامت  هک  ینمؤم  رادقح  ِمزال  ِّقح  زا  مروآ  یم  رذع  وت  هاگرد  هب  نم  ادنوادخ 

نارگید ّقح  ندرک  لامیاپ 

َكِْدنِع ْنِم  ُهَّقَح  ِِهفْوَأ  َو  َكِدْجُو ، ْنِم  یِّنَع  ِهِضْرَأ  ...ِهِّقَِحب  ُهُّتُفَف  ٌْملُظ  ِیبَبَِسب  ْوَأ  ِیب  ُهَقَِحل  ...َكِدِیبَع  ْنِم  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

اب ار  وا  ما ، هدرک  هاـبت  ار  شّقح  سپ  هدـش ، وا  هب  یمتـس  نم ، هلیـسو  هب  اـی  نم  تـسد  هـب  هـک  تناگدـنب  زا  يا  هدـنب  ره  ادـنوادخ و 
4/39 .زادرپب تدوخ  دزن  زا  یمامت  هب  ار  وا  ّقح  نادرگ و  دونشوخ  نم  زا  دوخ ، يرگناوت 

دنوادخ ّقح 

ُهَّقَح ٍدَحَأ  ْنِم  یِصْقَتْسَی  َال  ...يِذَّلا  ُمیِظَْعلا  ُّبَّرلا  َکَّنَِأل  ...

دوخ ّقح  هک  یتسه  یگرزب  راگدرورپ  وت  اریز  ...

445 ص : 
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13/39 .ینک یمن  بلط  یسک  زا  ار 

ناضمر هام  ّقح  هب  دنوادخ ، نداد  دنگوس 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...ِهِیف  ََکل  َدَّبَعَت  ْنَم  ِّقَِحب  َو  ِرْهَّشلا ، اَذَه  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

شنادناخ دّمحم و  رب  هک  دنا ، هدرک  یگدنب  ار  وت  نآ  رد  هک  یناسک  ّقح  هب  هام و  نیا  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  انامه  ادـنوادخ ،
.یتسرف دورد 

12/44

نآ اب  عادو  ناضمر و  هام  ّقح  يادا 

ُّیِضْقَْملا ُّقَْحلا  ...َُهل  اَنَمَِزل  ...ْنَم  َعاَدِو  ُهوُعِّدَُوم  ُنْحَنَف 

23/45 .مییامن ادا  ّقح  وا ، يارب  تسا  مزال  ام  رب  هک  یسک  زا  عادو  مییوگ ، یم  عادو  ار  نآ  سپ 

ناضمر هام  رد  ادخ ، ّقح  يادا )  ) زا ریصقت 

َکِّقَح ْنِم  ِهِیف  اَنْرَّصَق  اَم  یَلَع  َكَرْذُع  اََنل  ْبِجْوَأ  َو 

46/45 .نادرگ مزال  ام  رب  میا ، هدرک  یهاتوک  تّقح  رب  هام )  ) نآ رد  هک  ار  ام  رذع  لوبق )  ) و

ناضمر هام  رد  ادخ ، ّقح  ندروآ  تسد  هب  ببس 

ِرْهَّدلا ِروُهُش  ْنِم  ِْنیَرْهَّشلا  ِیف  َکِّقَِحل  اًکَرَد  ُنوُکَی  اَم  ِلَمَْعلا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ِرْجَأ  َو 

زا هدنیآ ) هتشذگ و  ناضمر   ) هام ود  رد  وت  ّقح  نتفایرد  ببس  هک  ار  هچنآ  هتسیاش ، لامعا  زا  و 

.نادرگ هتسویپ  ام  يارب  دشاب ، راگزور  ياه  هام 

46/45

یهلا ّقح  يادا  قیفوت 

َکِّقَِحل ُهَتْقَّفَو  ...ْنَّمِم  ُهَْتلَعَجَف 

67/47 .يداد قیفوت  يو  هب  دوخ ، ّقح  يادا  يارب  هک  يداد ، رارق  یناسک  زا  ار  وا  سپ 
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 ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   ) ِّقح هب  ادخ ، نداد  مسق 

اًلِّصَنَتُم َْکَیلِإ  َراَج  ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت  ...َکِْقلَخ  ْنِم  َْتبَجَْتنا  ِنَم  ِّقَِحب 

لاح اب  هک  ار  یـسک  نآ ، اب  يدناشوپ  هک  يزیچ  نامه  اب  ناشوپب ، ارم  زور ، نیا  رد  يا ، هدیزگرب  تناگدـیرفآ  زا  ار  وا  هکنآ  ّقح  هب 
86/47 .هدومن يراز  وت  يوس  هب  هانگ ) زا   ) يرازیب

دنوادخ ّقح  رد  هدنب ، ندومن  یهاتوک 

َِکْبنَج ِیف  یِطیِْرفَِتب  ِینْذِخاَءُوت  َال  َو 

.نکن رفیک  تّقح ، رد  مندومن  یهاتوک  هب  ارم  و 

89/47

شدوخ ّقح  هب  ادخ ، نداد  دنگوس 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َکِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  ِبِجاَْولا  َکِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

دورد دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هک  مهاوـخ  یم  وـت  زا  يراد ، تناگدـیرفآ  هـمه  رب  هـک  دوـخ  بـجاو  ّقـح  نآ  هـب  نـم ، يادـخ 
10/52 .یتسرف
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تقیقح

نامیا تقیقح  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ِناَمیِْإلا ِِقئاَقَِحب  َنِیلَسْرُْملا  َیلِإ  ِقاَِیتْشِالا  ...َْدنِع  ...ْمُهُوقِّدَصُم  ِلُسُّرلا َو  ُعاَْبتَأ  َّمُهَّللا َو 

1/4 ...دندروآ يور  ناربمایپ  هب  یعقاو  ینامیا  اب  هناقاتشم  هک  یماگنه  ناربمایپ  ِناگدننک  قیدصت  ناوریپ و  ادنوادخ و 

تقیقح يور  زا  ناطیش ، اب  ینمشد 

ِهَّیِدُوبُْعلا ِهَقیِقَِحب  ََکل  ُهاَداَع  ...ْنَم  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

11/17 .امرف تباجا  درک ، ینمشد  وا  اب  وت ، یگدنب  ِتقیقح  ببس  هب  هک  ره  ّقح  رد  ار  اه  هتساوخ  نیا  همه  ادنوادخ و 

دنوادخ راتفگ  ِندوب  تقیقح 

َنوُدَعُوت اَم  ْمُُکقْزِر َو  ِءاَمَّسلا  ِیف  ...ُقَدْصَْألا َو  ُّقَْحلا  َُکلْوَق  َْتلُقَف َو 

نامـسآ رد  دـیوش ، یم  هداد  هدـعو  نآ  هب  هچنآ  امـش و  يزور  و  : » تـسا نـیرت  تـسرد  تـقیقح و  رب  وـت  هدوـمرف  يدوـمرف و  سپ 
4/29« .تسا

َنوُقِْطنَت ْمُکَّنَأ  اَم  َْلثِم  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  ِضْرَْألا  ِءاَمَّسلا َو  ِّبَر  َوَف  َْتُلق : َُّمث 

یم نخـس  امـش  هچنآ  دـننام  تسا ، تسرد  ّقـح و  نخـس )  ) نآ هک  نیمز  نامـسآ و  راـگدرورپ  هـب  دـنگوس  سپ  : » يدوـمرف سپس 
5/29« .دییوگ

ّقح تروص  هب  لطاب ، ندنایامن  ناطیش و 

ٌّلاَض َکِقیِرَط  ْنَع  َّلَض  اَم  ِّقَْحلا  ِلاَثِم  ِیف  َلِطاَْبلا  ُمَُهل  َرَّوَص  ُهَّنَأ  َْول َال  َو 

9/37 .دش یمن  هارمگ  وت  هار  زا  ْیهارمگ  چیه  داد ، یمن  هولج  قح  تروص  هب  ناشیا  يارب  ار  لطاب  ناطیش ،)  ) وا رگا  و 

وا تکاله  هدنب و  نداد  تافاکم  تقیقح  هب 

ِینِْکلُْهت ِّقَْحلِاب  ِیِنفاَُکت  ْنِإ  َکَّنِإَف 

.مکاله یهد ، تافاکم  ّقح  هب  ارم  وت  رگا  اریز 

5/39
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تقیقح زا  لدع ، يوزارت  نتشگنرب 

ُُهناَِسل ِّقَْحلا  ِنَع  ُفیِحَی  َال  ٍطِْسق  َناَزیِم  ...ُهَْتلَعَج  َو 

3/42 .يداد رارق  دور ، یمن  ههاریب  هب  تقیقح  زا  شا  هنابز  هک  یلدع  يوزارت  ار  نآ  و 

قح هدننکراکشآ  نآرق ،

! َکَناَقُْرف ِّقَْحلِاب  َعَدْصَأ  ...اَم  َکَناَْحبُس !

22/47! وت نآرق )  ) راذگ قرف  باتک  تسا  ّقح  هدننکراکشآ  هچ  یهّزنم ! كاپ و 

هدنب يارب  قح ، رد  یهار  نداد  رارق 

ٍهَمْحَر ِّلُک  ْنِم  اًقیِرَط  ِّقَْحلا  ِیف  ِیل  ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  یهار  یتمحر  ره  زا  ّقح ، ياتسار  رد  نم  يارب  و 

129/47
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کین ياه  نامگ  نتسویپ  تقیقح  هب 

َْتقَّقَح ٍنَسَح  ٍّنَظ  ْنِم  ْمَک  َو 

.یتسویپ تقیقح  هب  هک  وکین  نامگ  رایسب  هچ  و 

12/49

ساپس رکش و  تقیقح 

ِرْکُّشلا َهَقیِقَح  َءاَفَْولا َو  ُُغْلبَی  اًدْمَح  ِیْلقَع ، ِیناَِسل َو  یِسْفَن َو  َكُدَمَْحت 

6/51 .دسر شیاتس  تقیقح  لامک و  هب  هک  یساپس  .دننک  یم  يرازگ  ساپس  ار  وت  ملقع ، منابز و  منت و 

نیقیلا ّقح  هب  نتفای ، تسد 

َكِْرمَأ ِذاَفَن  ِیف  ِنیِقَْیلا  َّقَح  ِِهب  َنَْقیَتْسا  ِنَم  ِِهب  ُعَْفنَت  اًنیِقَی  ...َُکلَأْسَأ 

3/54 .یهد یم  دوس  دنک ، ادیپ  نیقی  ًاتقیقح  وت  رما  ندوب  ذفان  هب  هک  ار  سک  ره  نآ  هلیسو  هب  هک  مهاوخ  یم  ینیقی  وت  زا 

نامرف زین  ماکحا و  مکح 

تمکح

یهلا تمکح  نتفاین  رییغت 

ُِلئاَسَْولا ُهَتَمْکِح  ُلِّدَُبت  َال  ْنَم  اَی 

.دنک یمن  نوگرگد  ار  شتمکح  اهرازبا ، هکنآ  يا 

8/13

دنوادخ ندوب  میکح 

ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  ...َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

6/47 .میکح ياناد  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

َکَفَرْعَأ اَم  ٍمیِکَح  ...ْنِم  َکَناَْحبُس 
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! یهاگآ رایسب  هچ  هک  یمیکح  يا  یهّزنم ! كاپ و 

23/47

دنوادخ راتفگ  ندوب  هنامیکح 

ٌمْکُح َُکلوَق  َکَناَْحبُس 

.تسا تمکح  تراتفگ  یهّزنم ! كاپ و 

29/47

لالح

هدنب رب  لالح ، يزور  نتشگ  خارف 

َِکلْضَف ْنِم  ُلاَلَْحلا  ُقْزِّرلا  ُمِْهیَلَع  ِعَسوُْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

.هد رارق  هدش ، راشرس  نانآ  يارب  لالح  يزور  تلضف  زا  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

11و10/25

لالح لیاسو  و  هدنب ، يزور 

ِیقاَزْرَأ ِلاَلَْحلا  ِباَبْسَأ  ْنِم  ِرْجَأ 

.نادرگ هتسویپ  لالح ، بابسا  زا  ار  میاه  يزور 

3/30
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دنوادخ مارح  لالح و  هدننکادج  نآرق ،

َکِماَرَح َِکلاَلَح َو  َْنَیب  ِِهب  َْتقَرَف  اًناَقُْرف  ...ُهَْتلَعَج  َو 

2و1/42 .يدرک ادج  ار  تمارح  لالح و  نیب  نآ  هلیسو  هب  هک  يداد  رارق  يا  هدننکادج  ار  نآ  و 

ادخ مکح  لالح  نتسناد  لالح  نآرق و 

اًدِهاَش ِهِماَرَح  ِمیِرَْحت  ِِهلاَلَح َو  ِلِیلْحَِتب  َكَْدنِع  اَِمل  ...َنوُکَی  یَّتَح  ِقاَفِّنلا  یِعاَوَد  ِْرفُْکلا َو  ِهَّوُه  ْنِم  ِِهب  اَنْمِصْعا  َو 

لـالح هب  تسوت  دزن  هچنآ  هب  اـم  دـهاش  اـت  .رادـهگن  ییورود  ياـه  هزیگنا  رفک و  لادوـگ  رد ) طوقـس   ) زا ار  اـم  نآرق ،)  ) نآ اـب  و 
12/42 .دشاب شمارح ، ندرمش  مارح  شلالح و  نتسناد 

ناضمر هام  رد  اه ، لالح  ندومن  مارح 

اًماَظْعِإ ِهِْریَغ  ِیف  َّلَحَأ  اَم  ِهِیف  َمَّرَحَف 

4/44 .درک مارح  دوب ، لالح  نآ  ریغ  رد  هچنآ  شتشاد ، گرزب  رطاخ  هب  نآ  رد  سپ 

لالح ياه ) يزور   ) ِنداد اج  مکش  رد 

َْتلَلْحَأ اَم  اَّلِإ  اَُننوُُطب  َیِعَت  َال  یَّتَح  ...َکیِصاَعَم  ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

ياـج دوخ  رد  يا  هدومن  لـالح  وت  هچنآ  زج  ناـمیاه  مکـش  اـت  .اـمرف  يراـی  ناـهانگ  زا  اـضعا  يرادـهگن  اـب  شا ، هزور  رب  ار  اـم  و 
7و6/44 .دهدن

ینیریش توالح 

يرابدرب ملح 

ساپس دمح 

لمح

ندناماو يزیچ و  لمح 

ُُهلْمَح ِینَظََهب  ْدَق  اَم  ِیب  ََّملَأ  َو 

5/7 .هتخادنا تّقشم  هب  ارم  نآ  لّمحت  هک  هدش  دراو  يرما  نم  هب  و 
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نتفرن بسک  بقاوع  ياه  نایز  راب  ریز 

ِبَسْکَْملا ِتاَِعبَت  َرْصِإ  َلِمَتْحَأ  ...اَلَف  ٍباَِستْحا ، ِْریَغ  ْنِم  ِیْنقُزْرا  َو 

24/20 .مورن بسک  ِدب  ياهدمایپ  راب  ریز  ات  هد ، يزور  باسح  یب  ارم  و 

هدنب هانگ )  ) راب نتشادرب  اب  ادخ ، ندشن  رابنارگ 

ُُهلْمَح َکُظَْهبَی  َال  اَم  َُکلِمْحَتْسَأ  َو 

6/39 .تسین نیگنس  وت  يارب  شلمح  هک  مهاوخ  ار  يراب  لمح  وت  زا  و 

ناهانگ لمح 

ُُهلْمَح ِینَظََهب  ْدَق  اَم  ِیبُونُذ  ْنِم  َُکلِمْحَتْسَأ  َو 

8/39 .دروآ یم  راشف  نم  رب  شلمح  هک  يرادرب  نم  زا  ار  مناهانگ  مهاوخ  یم  وت  زا  و 

نارگ یلمح  یهلا و  تمحر 
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يِرْصِإ ِتْحِاب  ِلامَ َکَتَمْحَر  ْلِّکَو  َو 

.رامگب منیگنس  راب  لّمحت  هب  ار  تتمحر  و 

9/39

نتفر نآرق  مهف  ِراب  ریز  ییاناوت  مالسلا و  مهیلع  همئا 

ُهَلْمَح ْقُِطی  َْمل  ْنَم  َقْوَف  اَنَعَفْرَِتل  ِْهیَلَع  اَنَْتیَّوَق  َو 

5/42 .یشخب تعفر  تشادن ، ار  نآ  لّمحت  تقاط  هک  یسک  رب  ببس  نیدب  ات  يداد ، تّوق  نآ  تفایرد )  ) رب ار  ام  و 

نآرق اب  ناهانگ ، نیگنس  راب  نتخادنا 

ِراَزْوَْألا َلِْقث  اَّنَع  ِنآْرُْقلِاب  ْطُطْحا  َو 

9/42 .زیر ورف  ام  زا  ار  ناهانگ  ینیگنس  نآرق ، تمظع )  ) هب و 

نتفر نآرق  مهف  راب  ریز  زا  اه ، هوک  یناوتان 

یَلَع یِـساَوَّرلا  ُلاَبِْجلا  ِتَفُعَـض  ِیتَّلا  ِِهلاَْثمَأ  َرِجاَوَز  َو  ِِهِبئاَجَع ، َمْهَف  اَِنبُوُلق  َیلِإ  َلِصُوت  یَّتَح  ...اًِسنُوم  ِیلاَیَّللا  ِمَلُظ  ِیف  اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 
ِتْحا ِِهلامَ ِنَع  اَِهَتباَلَص 

اب راوتسا  ياه  هوک  هک  ار  شا  هدنرادزاب  ياه  لثَم  نآ و  ياه  یتفگـش  كرد  ات  .هد  رارق  بش  ياه  یکیرات  رد  ام  سنوم  ار  نآرق  و 
10/42 .یناسرب ام  ياه  لد  هب  دنناوتان ، نآ  لّمحت  زا  ناشیمکحم 

راوشد ياه  جنر  لّمحت  زا  هدنب ، یناوتان 

ِحِداَوَْفلا ِتْحا  ِلامَ ِنَع  یِفْعَض  َیلِإ  یَِهلِإ  اَی  َتْرَظَنَف 

5/49 .يدرک هدهاشم  تخس ، ياه  تبیصم  لّمحت  زا  ار  ما  یناوتان  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 

هلمح

ادخ نانمشد  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندرب  موجه 

ْمِهِراَرَق ِهَحُوبُْحب  ِیف  ْمِْهیَلَع  َمَجَه  َو 

.درب موجه  نانآ  رب  ناشهاگرارق ، نایم  رد  و 
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21/2

رارطضا ماگنه  رد  ادخ ، يرای )  ) هب ندروآ  هلمح 

ِهَروُرَّضلا َْدنِع  َِکب  ُلوُصَأ  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

12/20 .مروآ هلمح  وت  يرای )  ) هب ترورض ، تقو  هب  هک  نک  منانچ  ارم  ادنوادخ 

رگید هراپ  هب  خزود ، شتآ  زا  يا  هراپ  هلمح 

ٍضَْعب یَلَع  اَهُضَْعب  ُلوُصَی  ...ٍراَن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

29/32 .درب یم  هلمح  رگید  یخرب  رب  یخرب  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

ّتیمح

ّتیبصع ّتیمح و  هبلغ  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 
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ِهَّیِمَْحلا ِهَکَلَم  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

.ّتیبصع هبلغ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

1/8

ساوح

ساوح اب  ادخ ، ندشن  كرد 

ُّسَُجت َال  ُّسَُحت َو  َال  َکَناَْحبُس 

27/47 .یتسه وجتسج  لباق  هن  يوش و  یم  سح  هن  یهّزنم ! كاپ و 

ضوح

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ضوح  هب  ناگدنب ، نتخاس  دراو 

ِهِسْأَِکب اَنِقْسا  َو  ُهَضْوَح ، اَنْدِرْوَأ  َو 

20/42 .زاس نامباریس  وا  ماج  زا  نک و  نامدراو  وا  ضوح  هب  و 

مرش ایح 

یگدنز تایح 

وربآ ّتیثیح 

ینادرگرس تریح 

بیرف هلیح 

ناویح

ّتیناویح زرم  هب  ندروآ  يور 

ِهَّیِمیِهَْبلا ِّدَح  َیلِإ  ِهَِّیناَْسنِْإلا  ِدوُدُح  ْنِم  اوُجَرََخل  َِکلَذَک  اُوناَک  َْول  َو 

9/1 .دندروآ یمور  ّتیناویح  زرم  هب  هدش ، جراخ  ّتیناسنا  ياهزرم  زا  دندوب ، نینچ  رگا  و 
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یناویح ره  ّرش  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

اَِهتَیِصاَِنب ٌذِخآ  َْتنَأ  ٍهَّباَد  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  تسوت ، رایتخا  رد  شفلز  هک  يا  هدنبنج  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

نمشد تاناویح  ندومن  لسنلا  عوطقم 

ْمِهِماَْعنَأ ْمِهِّباَوَد َو  َلْسَن  ْعَْطقا  َو 

6/27 .نک عطق  ار  ناشنارتش  دنفسوگ و  واگ و  نایاپراهچ و  لسن  و 

451 ص : 
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خ

كاخ

تسا ناهنپ  كاخ  ریز  رد  هچنآ  ندمآرد  حبص  هب 

يَرَّثلا َتَْحت  َّنَک  اَم  ...اَهُضْرَأ َو  اَهُءواَمَس َو  ََکل : اَِهتَلْمُِجب  اَهُّلُک  ُءاَیْشَْألا  ِتَحَبْصَأ  ...

9/6 .میتسه وت  ِنآ  زا  همه  تسا و  ناهنپ  كاخ  ریز  رد  هچنآ  شنیمز و  نامسآ و  زا  زیچ  همه  دندرک  حبص 

ندیلام كاخ  هب  دوخ  يور  يراوخ ، اب 

؟ اًلُّلَذَت ُهَهْجَو  ََکل  َرَّفَع  ْنَّمَع  ٌزِواَجَتُم  ...یَِهلِإ  اَی  َْتنَأ ، ْلَه 

؟ يرذگ یمرد  دیلام ، كاخ  هب  ار  دوخ  يور  وت  يارب  يراوخ  هب  هکنآ  زا  وت  ایآ  نم  يادخ  يا 

15/16

ندشن يدب  ِوحم  ِراوازس  و  نیمز ، كاخ  ندروخ 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...يِرْمُع  َلوُط  ِضْرَْألا  َباَُرت  ُْتلَکَأ  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

30/16 .متسین میاه  يدب  زا  يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  مروخ ، نیمز  كاخ  مرمع  همه  رگا  نم  يادخ  يا 

ناطیش ینیب  ندیلام  كاخ  هب 

ُهَْفنَأ ْمِغْرَأ  ...َّمُهَّللا َو 

13/17 .لامب كاخ  هب  ار  شا  ینیب  ادنوادخ و 

ادخ يارب  اهنت  ندراذگ ، كاخ  هب  یناشیپ 

َکَنوُد ٌهَْهبَج  ْمُْهنِم  ٍدَحَِأل  َرَّفَُعت  َال  ...یَّتَح  ...َِکتَداَبِِعل  ْمِِهَتبَراَُحم  ْنَع  ْمُهْغِّرَف  َو 

هب وت  ربارب  رد  زج  نانآ  زا  کی  ره  یناشیپ  ات  زاس  هدوسآ  شیوخ  تداـبع  يارب  نمـشد ، اـب  گـنج  هب  یمرگرـس  زا  ار  ناـشرطاخ  و 
.دوشن هتشاذگ  كاخ 

7/27
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نیمز رد  ینادابآ ) یب  ّلحم   ) كاخ ياهتنا  هب  ناکرشم ، ندنار 

...ِباَرُّتلا ِعَطَْقنُم  َیلِإ  ْمُهوُفِشْکَی  یَّتَح  َنِیفِدُْرم  َكِْدنِع  ْنِم  ٍهَِکئاَلَِمب  ْمُهْدِْدمَأ  َو 

تنیمز رد  كاخ  ياهتنا  هب  ار  ناکرشم )  ) اهنآ ات  .امرف  يرای  دنیآ ، یپرد  یپ  هک  یناگتشرف  اب  دوخ  بناج  زا  ار  ناناملـسم )  ) نانآ و 
.دننارب

8/27
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كاخ تاقبط  نیب  رد  ناگدنب ، تماقا  لوط 

يَرَّثلا ِقاَبْطَأ  َْنَیب  ِهَماَقُْملا  ِلوُط  ...ِیف  اََنل  ْكِرَاب  َو 

14/42 .نادرگ كرابم  ام  يارب  ار  كاخ  ياه  هقبط  نایم  رد  ینالوط  ندنام  و 

دولآرتسکاخ

رمع نایاپ  ات  دولآرتسکاخ ، بآ  ندیماشآ 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...يِرْهَد  َرِخآ  ِداَمَّرلا  َءاَم  ُْتبِرَش  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

میاه يدب  زا  يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازـس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  مشونب ، دولآرتسکاخ  بآ  ما  یگدـنز  تّدـم  رد  رگا  نم  يادـخ  يا 
30/16 .متسین

صالخا ندیدرگ  صلاخ 

یلاخ

اه يدب  زا  هدنب  نتخاس  یهت 

ِتاَئِّیَّسلا َنِم  ِهِیف  اَِنلْخَأ  َو 

.زاس یهت  اه  يدب  زا  زور )  ) نآ رد  ار  ام  و 

14/6

ناهانگ دای  زا  یلاخ  يا  همان 

ِتاَئِّیَّسلا ُباَّتُک  اَّنَع  َفِرَْصنَی  یَّتَح  ...ٌهَِعبَت  ِهِیف  اَنُکِرُْدت  َال  ٍهَماَلَس ، َغاَرَف  ُْهلَعْجاَف  .ٍلْغُش  ْنِم  اًغاَرَف  اََنل  َتْرَّدَق  ْنِإَف 

اَِنتاَئِّیَس ِرْکِذ  ْنِم  ٍهَِیلاَخ  ٍهَفیِحَِصب 

يدب ناگدنـسیون  ات  .دریگن  ار  ام  یهانگ  نآ  رد  هک  هد  رارق  یتسردنت  اب  ار  نآ  سپ  يا ، هدومن  رّدـقم  راک  زا  تغارف  ام  يارب  رگا  و 
2/11 .دندرگزاب ام  دزن  زا  تشز  رادرک  زا  یلاخ  يا  همان  اب  اه 

یهلا ناسحا  زا  هدنب ، ندوبن  یلاخ 

َِکناَِنْتما ِنِم  اَهِّلُک  ِتَالاَْحلا  ِیف  ُلْخَأ  َْمل  ...یِّنَِأب  ََکل  ٌّرِقُم 
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.ما 5/12 هدوبن  هرهب  یب  وت  ناسحا  زا  لاح  همه  رد  هکنیا  هب  منک  یم  رارقا 

ادخ یتسود  يارب  لد ، ندنادرگ  یلاخ 

َِکتَّبَحَمِل ِیْبلَق  ْغِّرَف  َو 

.نادرگ یلاخ  تا  یتسود  يارب  ار  ملد  و 

10/21

شمارآ زا  نانمشد ، بولق  نتخاس  یهت 

ِهَنَمَْألا َنِم  ْمَُهبُوُلق  ِلْخَأ  َّمُهَّللا 

.راد یهت  شمارآ  زا  ار  ناشیاه  لد  ادنوادخ ،

11/27

ییاناوت زا  نانمشد ، ياه  نت  نتخاس  یهت 

ِهَّوُْقلا َنِم  ْمُهَناَْدبَأ  ...ِلْخَأ  َّمُهَّللا 

.راد یهت  تّوق  زا  ار  ناشیاه  نت  ادنوادخ ،

11/27

ادخ زج  سک ، ره  زا  هدنب  عمط  ندوب  یلاخ 
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َكِْریَغ ِهِیف  ٍعوُمْطَم  ِّلُک  ْنِم  ُهُعَمَط  اَلَخ  ْدَق 

8/31 .تسا یلاخ  دننک ، عمط  وا  رد  وت -  زج  هک -  ره  زا  شعمط  هک  یلاح  رد 

هدنب ندنادرگنرب  یلاخ  تسد 

َكِداَبِع ْنِم  ََکل  َنوُدِّبَعَتُْملا  ِِهب  ُِبلَْقنَی  اَّمِم  اًْرفِص  ِینَّدَُرت  َال  َو 

.نادرگنزاب دندرگ ، یمزاب  نآ  زا ) رپ  یتسد   ) اب ترگشتسرپ  ِناگدنب  هچنآ  زا  تسد  یهت  ارم  و 

71/47

شوماخ

ینمشد شتآ  ندرک  شوماخ 

ِهَِرئاَّنلا ِءاَفْطِإ  ...ِیف  َنیِقَّتُْملا  َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو 

10/20 .ناشوپب نم  هب  هنیک ، شتآ )  ) ندناشنورف رد  ار  ناراکزیهرپ  رویز  و 

مشخ ندناشنورف  قیفوت ) )

ِْظیَغلا ِمْظَک  ...ِیف  َنیِقَّتُْملا  َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو 

10/20 .ناشوپب نم  هب  مشخ ، ندرب  ورف  رد  ار  ناراکزیهرپ  رویز  و 

دهاجم يوزرآ  یمرگ  ندرک  شوماخ 

ِقْوَّشلا َهَراَرَح  ُْهنَع  ِفْطَأ  َو 

13/27 .ناشنورف وا  زا  ار  وزرآ  یمرگ  و 

یندشن شوماخ  یناهرب  تّجح و  اب  رگتیاده ، رون  نآرق 

ُُهناَهُْرب َنیِدِهاَّشلا  ِنَع  ُأَفْطَی  َال  يًدُه  َرُون  ...ُهَْتلَعَج  َو 

3/42 .يداد رارق  دوش ، یمن  شوماخ  ْنادهاش  دید )  ) زا شناهرب  هک  یتیاده  رون  ار  نآ  و 

شناهانگ رطاخ  هب  هدنب ، نتشگ  شوماخ 
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ِیبُونُذ ِیْنتَمَْحفَأ  ِّبَر 

.هدومن مشوماخ  مناهانگ  نم ، راگدرورپ  يا 

1/53

نادناخ

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نادناخ  ّقح  هب  ادخ ، زا  ندرک  تساوخرد 

اًِبئاَخ ِینَّدَُرت  َال  نَأ  ْمِْهیَلَع ، َُکتاَوَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَحُِمب َو  َِکب َو  َُکلَأْسَأَف 

25/13 .ینادرگنرب دیماان  ارم  داب -  ناشیا  رب  وت  ياهدورد  هک  شنادناخ -  دّمحم و  ّقح  هب  تدوخ و  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ 

نآرق ناراد  هنیجنگ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نادناخ 

َُهل ِناَّزُْخلا  ِِهلآ  یَلَع  َو  ِِهب ، ِبیِطَْخلا  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف 

6/42 .تسرف دورد  نآ ، ناراد  هنیجنگ  شنادناخ ، رب  دنار و  نخس  نآ  اب  هک  دّمحم  رب  سپ 

455 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 889 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  میهاربا  نادناخ  رب  ادخ ، دورد 

َمیِهاَْربِإ ِلآ  َمیِهاَْربِإ َو  َِکئاَیِفْصَأ  یَلَع  ...َِکتاَوَلَصَک  ...ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

11/48 .يداتسرف میهاربا  لآ  میهاربا و  تناگدیزگرب : رب  هک  ییاهدورد  دننام  .تسرف  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ ،

شنادناخ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ّتیحت  دورد و 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهِِّیبَن  ٍدَّمَحُِمب  اَْنیَلَع  َّنَم  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

.داهن ّتنم  ام  رب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  شربمایپ  هب  هک  ار  ییادخ  ساپس  و 

1/2

َِکیْحَو یَلَع  َِکنیِمَأ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

3/2 .تسرف دورد  تیحو -  نیما  دّمحم -  رب  ادنوادخ 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َیلِإ  َمَدآ  ْنَُدل  ْنِم  ...ًالوُسَر  ِهِیف  َْتلَسْرَأ  ٍناَمَز  ٍرْهَد َو  ِّلُک  ِیف  ...ْمُهُوقِّدَصُم  ِلُسُّرلا َو  ُعاَْبتَأ  َّمُهَّللا َو 

دورد هک  دّمحم -  ات  مدآ  نارود  زا  يداتـسرف ، یلوسر  هک  ینامز  رـصع و  ره  رد  ناربمایپ ، ِناگدننک  قیدـصت  ناوریپ و  ادـنوادخ و 
2و1/4 داب ... -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب 

4/24 ، 30/31 ، 34/32 ، 28/48 6-1/5 ، 1/11 ، 3/18 ، 24/13

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

6/14 ، 6/15 ، 12/31 8/5 ، 23/6 ، 7/9 ، 20/13 .تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ادنوادخ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ 

،16/37 ، 3/38 11/24 ، 2/29 ، 2/30 ، 29/31 14و11/14 28/32 ، 29و18/16 ، ، 15/20 13 و 11 و 8/5 4/21 ، ، 8/7 ، 6/10 ، 3/11
10و9و4/39 17/48-27 ، 8/42 ، 47/45 ، 25/46 1/33 ، 5/35
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ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

-10 33/16 10و9و5و4/17 ، و11-8و4و3و1/20 ،  1/9 ، 15/12 ، 21/13 15و14و10و9/5 13و9و8/14 ، 17-19و13/6 ، ، 10/8
4و1/26، ، 1/27-4 13/21 3و1/30 ، 13و12و9و8و6و5/22 ، 30و29و27و26و24-21و18و14/20 7و2و1/23 ، ، 8/21

19و16-13و8و6/44 1/39 51و48/45 ، 14-9و7/42،1/41،1/40 ، 30و24/31 6/43 ، 34و32/32 ، 3و2/35 ، 14و4و3/24 2/36 ،
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َنِیبِّیَّطلا ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف 

24/6 .تسرف دورد  دنا ، كاپ  هک  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص 

.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب 

16/12

اًِبئاَخ ِینَّدَُرت  َال  نَأ  ْمِْهیَلَع ، َُکتاَوَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَحُِمب َو  َِکب َو  َُکلَأْسَأَف 

25/13 .ینادرگنرب دیماان  ارم  داب -  ناشیا  رب  وت  ياهدورد  هک  شنادناخ -  دّمحم و  ّقح  هب  تدوخ و  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ و 

7/14

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  یَِهلِإ 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم  يادخ 

17/16

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

16و11/48 ، 4/54 7/19 7و5/20 ، ، 11/22 ، 19/42

( َِکلوُسَر ِلآ  َو   ) ِِهلآ یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَکََرب  َُکتَمْحَر َو  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَـص  َِکلوُسَر ، ِْربَق  ِهَراَیِز  َو  ِهَرْمُْعلا ، ِّجَْـحلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َّمُهَّللا َو 
ُماَلَّسلا ُمِْهیَلَع 

رب وا و  رب  تتاـکرب  تتمحر و  وا و  رب  تیاـهدورد  هـک  تربماـیپ -  ربـق  تراـیز  هرمع و  ّجـح و  هـب  راذـگ  تـّنم  نـم  رب  ادـنوادخ و 
 - . داب ناشیا  رب  دورد  هک  تربمایپ -  نادناخ  و  داب -  شنادناخ 

4/23
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ِِهتَّیِّرُذ ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

12/24 .تسرف دورد  وا  لسن  وا و  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

ٍدَّمَُحم ِلآ  َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

18/27 .تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  تا و  هداتسرف  دوخ و  هدنب  دّمحم  رب  ادنوادخ 

یَهَْتنُم َال  اََهل َو  َّدَح  َال  ًهاَلَص  اَضِّرلا  َدَْعب  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  َو  یَضْرَی ، یَّتَح  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

شیارب یتیاهن  ّدح و  هک  يدورد  .ندش  دونـشوخ  زا  سپ  شنادـناخ ، وا و  رب  ادـخ  دورد  دوش و  دونـشوخ  هکنیا  ات  وا  رب  ادـخ  دورد 
35/32 .تسین

اًلیِْزنَت ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهَْتلَْزنَأ  اًیْحَو  ...ُهَْتلَعَج  َو 

2و1/42 .يدومرف لزان  جیردت  هب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  وت  ياهدورد  هک  دّمحم -  تربمایپ  رب  هک  يداد  رارق  ییحو  ار  نآ  و 

اًلَمُْجم ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهَْتلَْزنَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

نودب داب ،-  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  تربمایپ  رب  ار  نآرق  وت  انامه  ادنوادخ 
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5/42 .يدرک لزان  حرش  لیصفت و 

َُهل ِناَّزُْخلا  ِِهلآ  یَلَع  َو  ِِهب ، ِبیِطَْخلا  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف 

6/42 .تسرف دورد  نآ ، ناراد  هنیجنگ  شنادناخ ، رب  دنار و  نخس  نآرق )  ) نآ اب  هک  دّمحم  رب  سپ 

َکََتلاَسِر َغََّلب  اَمَک  َِکلوُسَر  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

.درک غالبا  ار  وت  تلاسر  هکنانچمه  .تسرف  دورد  تا  هداتسرف  دوخ و  هدنب  دّمحم  رب  ادنوادخ 

17/42

اًِسلْجَم َْکنِم  َنیِِّیبَّْنلا  َبَْرقَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِِهلآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  اَنَِّیبَن  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

رارق دوخ  سلجم  رد  ناربمایپ  نیرت  کـیدزن  زیخاتـسر ، زور  داـب -  شنادـناخ  رب  وا و  رب  وت  ياـهدورد  هک  ار -  اـم  ربماـیپ  ادـنوادخ 
18/42 .هد

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َّمُهَّللا  ِّلَص 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

21/42

َنیِرِهاَّطلا َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  ُماَلَّسلا  َو 

22/42 .داب دنناکاپ ، ناگزیکاپ و  هک  وا  نادناخ  رب  وا و  رب  دورد  و 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

4/43 .دتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

َنیِرِهاَّطلا َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 

كاپ و هک  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  و 

7/43 .دتسرف دورد  دنا ، هزیکاپ 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  َُکلوُسَر  َكُْدبَع َو  ُهَّنَس  اَم  یَلَع  اَِهتاَقْوَأ  ِیف  اََهل  َنیِّدَءوُْملا  ...ََهلِْزنَم  اَهِیف  اَْنلِْزنَأ  َو 
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رب تیاهدورد  هک   ] وت لوسر  هدنب و  هک  یتّنـس  نامه )  ) هب دوخ -  تاقوا  رد  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  نوچمه  زامن ، هرابرد  ار  ام  و 
9/44 .دنا هدروآ  اج  هب  داد -  رارق  داب [ شنادناخ  وا و 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

12/44 .یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  انامه  ادنوادخ ،

ِِهلآ اَنِِّیبَن َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

56/45 .تسرف دورد  شنادناخ  نامربمایپ و  دّمحم  رب  ادنوادخ 

َنِیلَسْرُْملا َِکئاَِیْبنَأ  یَلَع  َْتیَّلَص  اَمَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو 

.يداتسرف دورد  تا  هدش  هداتسرف  ناربمایپ  رب  هکنانچمه  تسرف ، دورد  شنادناخ  وا و  رب  و 

56/45

َنیِِحلاَّصلا َكِداَبِع  یَلَع  َْتیَّلَص  اَمَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو 

56/45 .يداتسرف دورد  تا  هتسیاش  ناگدنب  رب  هکنانچمه  تسرف ، دورد  شنادناخ  وا و  رب  و 

َِکتاَوَلَص َلَْضفَأ  ...ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

50/47 .تسرفب ار  تیاهدورد  نیرترب  دّمحم ، نادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

دورد شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 
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57و51/47-54 .تسرف

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ِّلَص  ِّبَر 

.تسرف دورد  شنادناخ  وا و  رب  نم ، راگدرورپ 

55/47

ِِهلآ یَلَع  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو 

55/47 .تسرف دورد  شنادناخ  رب  وا و  رب  و 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  َّمُهَّللا  َُکتاَوَلَص  َِکلوُسَر ، َنَنُس  ...ِِهب  ِْمقَأ  َو 

62/47 .راد اپ  هب  دوخ ) ّیلو   ) وا هلیسو  هب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  تیاهدورد  ادنوادخ  ار -  تربمایپ  ياه  شور  و 

َنِیبِّرَقَتُم َِکلَِذب  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َّمُهَّللا  َُکتاَوَلَص  َِکلوُسَر  َیلِإ  َْکَیلِإ َو  ...َنیِعِماَس َو  َُهل  اَْنلَعْجا  َو 

شنادناخ وا و  رب  ار  تیاهدورد  ادنوادخ  هک  تربمایپ -  دوخ و  يوس  هب  بّرقت  يایوج  هلیـسو  نیدـب  ناگدنونـش و  وا  يارب  ار  ام  و 
63/47 .هد رارق  تسرفب - 

َنیِرِهاَّطلا َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 

133/47 .دتسرف دورد  دنا ، هزیکاپ  كاپ و  هک  شنادناخ  دّمحم و  رب  دنوادخ  و 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأَف 

1/48 .یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ 

...ٍدَّمَُحم ِلآ  یَلَع  ...َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ 

هدنب دّمحم  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا 

3/48 .یتسرف دورد  دّمحم ، نادناخ  رب  دوخ و 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف 

.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ 
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4/48

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

6/48 .تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ادنوادخ ،

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص 

.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب 

8/48

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف 

.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ 

13/48

ٍهَّرَم َْفلَأ  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  یِّلَُصت  َو 

.تسرف دورد  راب  رازه  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

28/48

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

10/52 .یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم ، يادخ 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص 

.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب 

1/54

َنیِرِهاَّطلا ِِهلآ  یَلَع  یَفَطْصُْملا َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  اَنِدِّیَس  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 

ادخ هداتسرف  دّمحم ، ام ، رورس  رب  ادخ  دورد  و 
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9/54 .داب شکاپ  نادناخ  رب  تسا و  هدیزگرب  هک 

هداوناخ

هدنب هداوناخ  يارب  ناطیش ، ّرش  زا  هدنرادزاب  یهاگهانپ 

ٍِعناَم ٍفْهَک  َو  ٍِظفاَح ، ٍنْصِح  َو  ٍزِراَح ، ٍزْرِح  ِیف  ُْهنِم  ...اَنَِیلاَهَأ  ...ْلَعْجا  َو 

10/17 .هد رارق  هدنرادزاب  یهاگهانپ  هدنرادهگن و  يژد  مکحم و  یهاگیاج  رد  وا  ّرش )  ) زا ار ، ام  هداوناخ  و 

دهاجم رطاخ  زا  هداوناخ ، دای  ندرب 

َِدلَْولا ِلْهَْألا َو  َرْکِذ  ِهِْسنَأ  َو 

.زاس ششومارف  ار  دنزرف  هداوناخ و  دای  و 

13/27

رادزرم ای  وجگنج  هداوناخ  زا  يرادهگن 

ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ...ِِهتَْبیَغ  ِیف  ِهیِِفلاَخ  َدَّهَعَت  ْوَأ  ِهِراَد ، ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

يرادهگن ار  شا  هداوناخ  وا  دوبن  رد  ای  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
16/27 .هد شاداپ  وا ، شاداپ  نوگمه  گنسمه و  ار  يو  سپ  درک ،

وا هداوناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ادخ ، دورد 

َنیِرِهاَّطلا َِکتَّیَِرب  ْنِم  ِهَْوفِّصلا  ِِهتَْرتِع  ٍدَّمَُحم َو  َکِْقلَخ : ْنِم  َّمُهَّللا  َِکتَرَیِخ  یَلَع  ِّلَص  َو 

5/34 .تسرف دورد  دنتسه ، وت  كاپ  ناگدیرفآ  زا  هک  وا  هداوناخ  دّمحم و  دوخ ؛ ناگدیرفآ  زا  تا  هدیزگرب  رب  ادنوادخ و 

هناخ

ینادواج يارس  رد  نالوسر ، اب  ندمآ  درگ 

ُلوَُزت َال  ِیتَّلا  ِهَماَقُْملا  ِراَد  ِیف  َنِیلَسْرُْملا  ُهَءاَِیْبنَأ  ِِهب  ُّماَُضن  ...اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

16و10/1 .تسا ینادواج  هک  يراگدنام  يارس  رد  مییآ ، درگ  شا  هداتسرف  ناربمایپ  اب  نآ ، ببس  هب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 
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ناشیاه هناخ  نایم  رد  نانمشد ، اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندیگنج 

ْمِهِراَیِد ِْرقُع  ِیف  ْمُهاَزَغَف 

.تفر اهنآ  گنج  هب  ناشراید  طسو  رد  سپ 

20/2

تمارک يارس  رد  نیدلاو ، نادنزرف و 

َِکتَماَرَک ِراَد  ِیف  َِکتَْفأَِرب  َعِمَتَْجن  یَّتَح  اَمِهِیف  ِینْعِّفَشَف  ِیل  َُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَس  ْنِإ  َو 

460 ص : 
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15/24 .مییآ درگ  وت  تمارک  يارس  رد  وت  رهم  هب  ات  .امرف  نانآ  عیفش  ارم  سپ  تفرگ ، یشیپ  نم  يارب  تشزرمآ  رگا  و 

شا هناخ  روما  رد  ندش ، وجگنج  نیشناج 

ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

شاداپ نوگمه  گنـسمه و  ار  يو  سپ  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
.هد شاداپ  وا ،

16/27

یتسین يارس  رد  هدنب ، هانگ )  ) ندناشوپ

...ِءاَقَْبلا ِراَد  ِتاَحیِضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف  ِءاَفْکَْألا  ِهَرْضَِحب  ِءاَنَْفلا  ِراَد  ِیف  َِکلْضَِفب  ِینَتْدَّمَغَت  ...ْذِإ  َّمُهَّللا َو 

ارم یقاب ، يارس  ياه  ییاوسر  زا  سپ  یتشاد ، ناهن  منادننامه  روضح  رد  یناف  يارس  رد  تلضف  هب  ارم  هانگ )  ) هک نونکا  ادنوادخ و 
.زاس نمیا 

21/32

یتسه يارس  ياه  ییاوسر 

َنیِمَّرَکُْملا ِلُسُّرلا  َو  َنِیبَّرَقُْملا ، ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  ِداَهْشَْألا  ِِفقاَوَم  َْدنِع  ِءاَقَْبلا  ِراَد  ِتاَحیِضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف 

21/32 .زاس نمیا  ارم  راوگرزب ، ناربمایپ  دنمجرا و  ناگتشرف  زا  نادهاش ؛ ياه  هاگیاج  دزن  یقاب ، يارس  ياه  ییاوسر  زا  سپ 

تماقا يارس  ِتمعن  رب  نداهن  مدق  هلیسو 

ِهَماَقُْملا ِراَد  ِمیِعَن  یَلَع  اَِهب  ُمَدْقَن  ًهَعیِرَذ  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

8/42 .هد رارق  تماقا ، يارس  ِتمعن  رب  ام  نداهن  مدق  يارب  يا  هلیسو  ار  نآرق  و 

( ربق  ) هنهک هناخ  هب  هدنب ، ندمآ  دورف 

یَِلْبلا ِراَد  ِلُولُح  ِیف  اََنل  ْكِرَاب  َو 

14/42 .نادرگ كرابم  ام  يارب  ار  ربق )  ) ندیسوپ هناخ  رد  ندمآ  دورف  و 

تمالس يارس  رد  مالسلا ،  مهیلع  همئا  نارادتسود  اب  ندوب 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 900 

http://www.ghaemiyeh.com


َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب ، ِماَلَّسلا  ِراَد  ِیف  ْمُهَعَم  اَْنلَعْجا  َو 

65/47 .نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تدوخ ، تمحر  هب  .هد  رارق  تشهب )  ) یتمالس هناخ  رد  نانآ  هارمه  هب  ار  ام  و 

رابخا ربخ 

متخ

مالسا تّما  اه ،) تّما   ) متاخ

َأَرَذ ْنَم  ِعیِمَج  یَلَع  اَِنب  َمَتَخَف 

.داد نایاپ  شناگدیرفآ  همه  هب  ام  هلیسو  هب  سپ 

2/2

461 ص : 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ناربمایپ ، متاخ 

...َنیِِّیبَّنلا ِِمتاَخ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

15/17 .تسرف دورد  ناربمایپ -  رِخآ  دّمحم -  رب  ادنوادخ 

دنوادخ باتک  ندومن  متخ 

اًرُون ُهَْتلَْزنَأ  يِذَّلا  َِکباَتِک  ِْمتَخ  یَلَع  ِینَْتنَعَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

1/42 .يدرک لزان  رون  ناونع  هب  ار  نآ  هک  یباتک )  ) نامه يدومرف ، يرای  تباتک  متخ  رب  ارم  وت  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ 

مرش تلجخ 

ادخ

تسادخ يارب  ساپس  دمح و 

ِهَِّلل ُدْمَْحلا 

.تسادخ يارب  ساپس 

1/1 ، 1/6 ، 1/35 ، 1/44 ، 1/47

ِهَِّلل ُدْمَْحلا  َو 

.ار يادخ  ساپس  و 

3و2/44،1/2،25و22و20و19و17و10و8/1

شتمحر راوج  رد  يراپسهر  و  ادخ ، شتآ  زا  نتسر 

ِمیِرَک َیلِإ  ِهَّللا  ِراَن  ِمِیلَأ  ْنِم  ِِهب  ُقَتُْعن  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

ِهَّللا ِراَوِج 

15و10/1 .میوش لصاو  ادخ ، دنمجرا  راوج  هب  هدش ، دازآ  دنوادخ  كاندرد  شتآ  زا  نآ  ببس  هب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ادخ ، دورد 
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ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهِِّیبَن  ٍدَّمَحُِمب  اَْنیَلَع  َّنَم  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

.داهن ّتنم  ام  رب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  شربمایپ  هب  هک  ار  ییادخ  ساپس  و 

1/2

یَضْرَی یَّتَح  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

.دوش دونشوخ  هکنیا  ات  وا  رب  ادخ  دورد 

35/32

اًلَمُْجم ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهَْتلَْزنَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

5/42 .يدرک لزان  حرش  لیصفت و  نودب  داب ،-  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  تربمایپ  رب  ار  نآرق  وت  انامه  ادنوادخ 

َنیِرِهاَّطلا َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 

7/43 ، 133/47 .دتسرف دورد  دنا ، هزیکاپ  كاپ و  هک  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  و 

َنیِرِهاَّطلا ِِهلآ  یَلَع  یَفَطْصُْملا َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  اَنِدِّیَس  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 

ادخ هداتسرف  دّمحم ، ام ، رورس  رب  ادخ  دورد  و 

462 ص : 
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9/54 .داب شکاپ  نادناخ  رب  تسا و  هدیزگرب  هک 

ندناوخ هّللا »  » كرابم مان  هب  ار  ادخ 

َِکیْحَو یَلَع  َِکنیِمَأ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

.تسرف 3/2 دورد  تیحو -  نیما  دّمحم -  رب  ادنوادخ 

َِکتَّنَج ْنِم  اَْیلُْعلا  ِهَجَرَّدلا  َیلِإ  َکِیف  َحَدَک  اَِمب  ُهْعَفْراَف  َّمُهَّللا 

.رب 23/2 الاب  تتشهب  زا  هجرد  نیرتالاب  هب  دیشک ، وت  نید )  ) هار رد  هک  یجنر  ببس  هب  ار  وا  ادنوادخ ،

َکِحِیبْسَت ْنِم  َنوُُرتْفَی  َال  َنیِذَّلا  َکِشْرَع  ُهَلَمَح  َّمُهَّللا َو 

1/3 ...دننک یمن  یتسس  وت  حیبست  زا  هک  تشرع  نالماح  ادنوادخ و 

ْمِهِیف ِلْوَْقلا  ِنْسُح  ْنِم  اََنل  َتْحَتَف  اَِمب  اَْنیَلَع  ِّلَصَف  ...َِکلُسُر  َِکتَِکئاَلَم َو  یَلَع  َْتیَّلَص  اَذِإ  َّمُهَّللا َو 

ناور ام  نابز )  ) رب ناشیا  هرابرد  هک  وکین  راتفگ  ببس  هب  ام  رب  سپ  يداتسرف ، دورد  تنالوسر  ناگتـشرف و  رب  هک  هاگنآ  ادنوادخ و 
.تسرف 26/3 دورد  يا ، هتخاس 

...ْمُهُوقِّدَصُم ِلُسُّرلا َو  ُعاَْبتَأ  َّمُهَّللا َو 

...ناربمایپ ناگدننک  قیدصت  ناوریپ و  ادنوادخ و 

2و1/4

...ََهباَحَّصلا اُونَسْحَأ  َنیِذَّلا  ًهَّصاَخ  ٍدَّمَُحم  ُباَحْصَأ  َّمُهَّللا َو 

3/4 ...دندوب وکین  یناهارمه  هک  نانآ  دّمحم ، نارای  صوصخب  ادنوادخ و 

َکِیف ََکل َو  اوُکََرت  اَم  َّمُهَّللا  ُمَُهل  َْسنَت  اَلَف  ...

7/4 .رادن رود  رظن  زا  نانآ  يارب  دندرک  اهر  وت  هار  رد  وت و  يارب  ار  هچنآ  ادنوادخ  سپ 

َِکئاَزَج َْریَخ  ...ٍناَسْحِِإب  ْمَُهل  َنیِِعباَّتلا  َیلِإ  ْلِصْوَأ  َّمُهَّللا َو 

9/4 ناسرب ناشیا  ِراکوکین  ِنیعبات  هب  ار  دوخ  شاداپ  نیرتهب  ادنوادخ و 
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ِنیِّدلا ِمْوَی  َیلِإ  اَذَه  اَنِمْوَی  ْنِم  َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

13/4 .تسرف دورد  نیعبات  رب  تمایق  زور  ات  ام  زورما  زا  ادنوادخ و 

َنِیباَّهَْولا ِهَبِه  ْنَع  اَِننْغَأ  َّمُهَّللا 

7/5 .نک زاین  یب  ناگدنشخب  ششخب  زا  ار ، ام  ادنوادخ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

6/14 ، 6/15 ، 12/31 8/5 ، 23/6 ، 7/9 ، 20/13 .تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ادنوادخ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

33/16 10و9و5و4/17 ، 1/9 و11-8و4و3و1/20 ، ، 15/12 ، 21/13 15و14و10و9/5 13و9و8/14 ، 17-19و13/6 ، ، 10/8
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4و1/26، ، 1/27-4 13/21 3و1/30 ، 13و12و9و8و6و5/22 ، 30و29و27و26و24-21و18و14/20 7و2و1/23 ، ، 10-8/21
19و16-13و8و6/44 1/39 51و48/45 ، 14-9و7/42،1/41،1/40 ، 30و24/31 6/43 ، 34و32/32 ، 3و2/35 ، 14و4و3/24 2/36 ،

َِکتَُّوق ِلْضَِفب  َنوُفَتْکُْملا  یِفَتْکَی  اَمَّنِإ  َّمُهَّللا 

11/5 .دنوش یم  زاین  یب  وت  يورین  ینوزف  هب  نازاین  یب  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ 

َنِیلِذاَْخلا ُنَالْذِخ  ُهْرُرْضَی  َْمل  َْتَیلاَو  ْنَم  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

12/5 .دناسرن نایز  وا  هب  ناگدننکراوخ  يراوخ  يدومن ، يرای  وت  هک  ار  سک  ره  ادنوادخ 

ِحاَبْصِْإلا َنِم  اََنل  َْتقَلَف  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  َّمُهَّللا 

8/6 .یتفاکش ام  يارب  ار  حبص  هک  تسوت  يارب  ساپس  دمح و  ادنوادخ 

اَنَتَنوُؤَم َنِیِبتاَْکلا  ِماَرِْکلا  یَلَع  ْرِّسَی  َّمُهَّللا 

15/6 .زاس ناسآ  یمارگ  ناگتشرف )  ) ناگدنسیون رب  ار  ام  تمحز  ادنوادخ 

َكِداَبِع ْنِم  اظَح  ِِهتاَعاَس  ْنِم  ٍهَعاَس  ِّلُک  ِیف  اََنل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

16/6 .هد رارق  تناگدنب  زا  يا  هرهب  زور ، نیا  ياه  تعاس  زا  یتعاس  ره  رد  ام  يارب  ادنوادخ 

اًدیِهَش َِکب  یَفَک  َكُدِهْشُأ َو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

21/6 .تسا یفاک  وت  یهاوگ  مریگ و  یم  هاوگ  ار  وت  نم  ادنوادخ 

ِصْرِْحلا ِناَجَیَه  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

.صرح 1/8 ندش  هتخیگنارب  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

ًءاَنَف اَمِهِعَرْسَِأب  َصْقَّنلا  ِِعقْوَأَف  اَْینُد ، ْوَأ  ٍنیِد  ِیف  ِْنیَصْقَن  َْنَیب  اَنْفَقَو  یَتَم  َّمُهَّللا َو 

2/9 .هد رارق  تسا  رذگدوز  هک  نآ  رد  ار  نایز  سپ  ایند ، ای  نید  رد  میتفرگ  رارق  نایز  ود  نیب  هاگره  ادنوادخ و 

اَنَتْقَلَخ ِفْعُّضلا  َنِم  َکَّنِإ  َّمُهَّللا َو 

.يا هدیرفآ  یناوتان  زا  ار  ام  وت  ادنوادخ و 
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5/9

َِکلْضَِفبَف اَّنَع  ُفْعَت  ْأَشَت  ْنِإ  َّمُهَّللا 

1/10 .تسوت ناسحا  زا  ییاشخبب ، ار  ام  یهاوخ  رگا  ادنوادخ 

َِکتَیِصْعَم یَلَع  ُهاَنْعَیاَش  ْذِإ  اَِنب  َتِمَش  ْدَق  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  َّمُهَّللا 

6/10 .درک تتامش  ار  ام  وا  میدومن ، یهارمه  ار  ناطیش  وت ، زا  ینامرفان  رب  نوچ  ادنوادخ 

...ٌثاََلث ٌلاَلِخ  َِکَتلَأْسَم  ْنَع  ِیُنبُجْحَی  ُهَّنِإ  َّمُهَّللا 

...دراد 1/12 یمزاب  وت  زا  تساوخرد  زا  ارم  تلصخ  هس  ادنوادخ 

ِتاَجاَْحلا ِبَلْطَم  یَهَْتنُم  اَی  َّمُهَّللا 

.اهزاین ِتساوخرد  تیاهن  يا  ادنوادخ 

1/13

يِدْهُج اَْهنَع  َرَّصَق  ْدَق  ٌهَجاَح  َْکَیلِإ  ِیل  َّمُهَّللا َو 
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15/13 .مرادن ار  شماجنا  ناوت  هک  مراد  یتجاح  وت  يوس  هب  ادنوادخ و 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ و 

7/14

َِملْظَأ ْنَأ  ْنِم  ِینِقَف  َمَلْظُأ  ْنَأ  ََّیلِإ  َتْهَّرَک  اَمَکَف  َّمُهَّللا 

.نک ظفح  ندومن  متس  زا  ارم  يدومن ، دنسپان  مرظن  رد  ار  ندیشک  متس  هک  نانچمه  دنوادخ 

10/14

َكاَوِس ٍدَحَأ  َیلِإ  وُکْشَأ  َال  َّمُهَّللا 

.منک یمن  هوکش  وت  زج  یسک  هب  ادنوادخ 

11/14

َِکفاَْصنِإ ْنِم  ِطُونُْقلِاب  یِِّنتْفَت  َال  َّمُهَّللا 

.نکن 12/14 شیامزآ  تلدع  زا  يدیماان  هب  ارم  ادنوادخ 

ٍِمئاَد ٍْربَص  ٍهَقِداَص َو  ٍهَِّیِنب  َْکنِم  ِینْدِّیَأ  ...ِلْصَْفلا  ِمْوَی  َیلِإ  ...ِیل  ِذْخَْألا  ِریِخَْأت  ِیف  َكَْدنِع  ِیل  ُهَرَیِْخلا  َِتناَک  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 

يرای مئاد  ییابیکـش  هناقداص و  ّتین  هب  ارم  سپ  دـشاب ، یم  ریخاتـسر  زور  ات  مّقح  نتفرگ  ریخأت  رد  وت  دزن  نم  ریخ  رگا  ادـنوادخ و 
14/14 .هد

ِینََدب ِهَماَلَس  ْنِم  ِهِیف  ُفَّرَصَتَأ  ْلَزَأ  َْمل  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

1/15 .متسه رادروخرب  نآ  زا  هراومه  هک  منت  یتسردنت  رب  ساپس  ارت  ادنوادخ 

َنُوِبنْذُْملا ُثیغَتْسَی  ِِهتَمْحَِرب  ْنَم  اَی  َّمُهَّللا 

1/16 .دنیوج یم  یسردایرف  وا  تمحر  هب  ناراکهانگ  هک  یسک  يا  ادنوادخ 

ُبُونُّذلا اَْهتَّقَرَأ  ْدَق  ِیتَبَقَر  ِهِذَه  َّمُهَّللا َو 
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29/16 .هدومن کیراب  ار  نآ  ناهانگ  هک  تسا  نم  ندرگ  نیا  ادنوادخ و 

ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  ِتاَغََزن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

1/17 .میرب یم  هانپ  وت  هب  هدش -  هدنار  ناطیش -  ياه  هسوسو  زا  ام  ادنوادخ 

َِکتَداَبِِعب اَّنَع  ُهْأَسْخا  َّمُهَّللا 

3/17 .نک رود  تا -  یگدنب  تدابع و  ببس  هب  ام -  زا  ار  وا  ادنوادخ 

اًلَخْدَم اَِنبُوُلق  ِیف  َُهل  ْلَعَْجت  َال  َّمُهَّللا 

6/17 .هدن رارق  يدورو  هار  ام  ياه  لد  رد  وا  يارب  ادنوادخ 

ُهاَْنفِّرَعَف ٍلِطَاب  ْنِم  اََنل  َلَّوَس  اَم  َّمُهَّللا َو 

7/17 .ناسانشب ام  هب  هتسارآ ، ام  يارب  لطاب  زا  هچنآ  ادنوادخ و 

ِِهلَمَع َراَْکنِإ  اََنبُوُلق  ْبِرْشَأ  َّمُهَّللا َو 

.زاس 8/17 باریس  وا  راکنا  زا  ار  ام  ياه  لد  ادنوادخ و 

ِهَِّیبُوبُّرلِاب ََکل  َدِهَش  ْنَم  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

.امرف تباجا  داد ، یهاوگ  تا  يراگدرورپ  هب  هک  ره  ّقح  رد  ار  اه  هتساوخ  نیا  همه  ادنوادخ و 

11/17
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َدَقَع اَم  ُْللْحا  َّمُهَّللا 

.نک زاب  دز ، هرگ  ناطیش )  ) هچنآ ادنوادخ 

12/17

ُهَْدنُج ْمِزْها  َّمُهَّللا َو 

13/17 .هد تسکش  ار  شرکشل  ادنوادخ و 

ِِهئاَدْعَأ ِمْظَن  ِیف  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

.هد رارق  شنانمشد  هورگ  رد  ار  ام  ادنوادخ 

14/17

...َنیِِّیبَّنلا ِِمتاَخ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

15/17 .تسرف دورد  ناربمایپ -  رِخآ  دّمحم -  رب  ادنوادخ 

َِکئاَضَق ِنْسُح  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

1/18 .ساپس ار  وت  يدرک ، ریدقت  میارب  هک  یکین  تشونرس  رب  ادنوادخ 

َْثیَْغلا اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

1/19 .امن باریس  ناراب  زا  ار  ام  ادنوادخ 

...اًثیِغُم اًْثیَغ  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

4/19 .نادرگ باریس  شخبرمث  یناراب  زا  ار  ام  ادنوادخ 

َباَرِّظلا ُْهنِم  ُلیُِست  اًیْقَس  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

5/19 .امن باریس  ینادرگ ، يراج  ار  اه  هپت  نآ  زا  هک  یناراب  اب  ار  ام  ادنوادخ 

اًموُمَس اَْنیَلَع  ُهَّلِظ  ْلَعَْجت  َال  َّمُهَّللا 

6/19 .هدن رارق  نازوس  مرگ و  ام  رب  ار  ربا )  ) نآ هیاس  ادنوادخ 
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ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

16و11/48 ، 4/54 7/19 7و5/20 ، ، 11/22 ، 19/42

ِیتَِّین َکِفُْطِلب  ْرِّفَو  َّمُهَّللا 

.نادرگ لماک  ارم  ّتین  دوخ  فطل  هب  ادنوادخ 

2/20

اَهَتْحَلْصَأ اَّلِإ  یِّنِم  ُباَُعت  ًهَلْصَخ  ْعَدَت  َال  َّمُهَّللا 

6/20 .ییامن شحالصا  هکنآ  رگم  راذگناو ، كانبیع  یتلصخ  رد  ارم  ادنوادخ 

ِهَروُرَّضلا َْدنِع  َِکب  ُلوُصَأ  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

12/20 .مروآ هلمح  وت  يرای )  ) هب ترورض ، تقو  هب  هک  نک  منانچ  ارم  ادنوادخ 

...َِکتَمَظَِعل اًرْکِذ  ...یِّنَمتَّلا  َنِم  یِعوُر  ِیف  ُناَْطیَّشلا  یِْقُلی  اَم  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

13/20 .هد رارق  ار  تا  یگرزب  دای  دنکفا ، یم  نم  لد  رد  وزرآ  زا  ناطیش  هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

ُتْدَفَو َِکتَرِفْغَم  َیلِإ  َّمُهَّللا 

.ما هدروآ  يور  تشزرمآ  يوس  هب  ادنوادخ 

15/20

يَدُْهلِاب ِینْقِْطنَأ  َّمُهَّللا َو 

16/20 .نک ایوگ  تیاده  هب  ارم  ادنوادخ و 

یَْلثُْملا َهَقیِرَّطلا  َِیب  ُْکلْسا  َّمُهَّللا 

17/20 .ربب هار  نیرتهب  هب  ارم  ادنوادخ 
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اَهُصِّلَُخی اَم  یِسْفَن  ْنِم  َکِسْفَِنل  ْذُخ  َّمُهَّللا 

19/20 .ریگب دهد ، ما  ییاهر  هک  ار  هچنآ  نم ، زا  دوخ  يارب  ادنوادخ 

ُْتنِزَح ْنِإ  ِیتَّدُع  َْتنَأ  َّمُهَّللا 

.ییوت 20/20 ما  یشوخلد  هیام  موش ، نیگهودنا  رگا  ادنوادخ 

ُُبلْطَأ اَم  َِکتَرْدُِقب  ِیْنِبلْطَأَف  َّمُهَّللا 

25/20 .روآرب میارب  منک ، یم  بلط  هچنآ  شیوخ ، تردق  هب  سپ  ادنوادخ 

ِیلَجَأ َكِْوفَِعب  ِْمتْخا  َّمُهَّللا 

.هد نایاپ  دوخ  شزرمآ  اب  ارم  ِیگدنز  ادنوادخ 

28/20

ِفیِعَّضلا ِدْرَْفلا  َِیفاَک  اَی  َّمُهَّللا 

.ناوتان 1/21 ياهنت  صخش )  ) هدننک تیافک  يا  ادنوادخ 

...َكَْریَغ ِیلَمَأ  ْنِم  ٍءْیَش  َیلِإ  َلِیبَّسلا  ِدِجَأ  َْمل  ...َمیِرَْکلا  َکَهْجَو  یِّنَع  َْتفَرَص  ْنِإ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.مباین وت  ریغ  میوزرآ ، زا  کی  چیه  يوس  هب  یهار  ینادرگرب ، نم  زا  ار  تمیرک  يور  رگا  ادنوادخ 

5/21

یِّنِم ِِهب  ُکَْلمَأ  َْتنَأ  اَم  یِسْفَن  ْنِم  ِینَتْفَّلَک  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

1/22 .يرتاناوت نآ  هب  نم  زا  وت  هک  یتشامگ  يراک  هب  مدوخ -  هرابرد  ارم -  ادنوادخ 

ِدْهَْجلِاب ِیل  َهَقاَط  َال  َّمُهَّللا 

2/22 .مرادن ندیشک  جنر  تقاط  ادنوادخ 

ِیِننْغَأَف َّمُهَّللا ، َِکلْضَِفبَف ،

.نادرگ مزاین  یب  ادنوادخ  دوخ ، لضف  هب  سپ 
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4/22

...ِیتَرِخآ َياَْینُد َو  ِْرمَأ  ْنِم  ِینُِحلُْصی  اَم  ُمَْلعَت  ْدَق  َّمُهَّللا 

10/22 .یناد یم  دنک  یم  حالصا  ار  مترخآ  نم و  يایند  راک  هچنآ  وت  ادنوادخ 

ِهَرْمُْعلا ِّجَْحلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َّمُهَّللا َو 

.هرمع ّجح و  هب  راذگ  ّتنم  نم  رب  ادنوادخ و 

4/23

َِکلوُسَر َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

1/24 .تسرف دورد  تا  هداتسرف  دوخ و  هدنب  دّمحم  رب  ادنوادخ 

َْکیََدل ِهَماَرَْکلِاب  َّيَِدلاَو  َّمُهَّللا  ِصُصْخا  َو 

2/24 .هد صاصتخا  دوخ  دزن  ِتمارک  هب  ارم  ردام  ردپ و  ادنوادخ ، و 

ِفوُسَْعلا ِناَْطلُّسلا  َهَْبیَه  اَمُُهباَهَأ  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

.مشاب 5/24 كانمیب  هماکدوخ ، هاشداپ  زا  سرت  نوچمه  مردام ) ردپ و   ) ود ره  زا  هک  نادرگ  نانچ  ارم  ادنوادخ 

ِیتْوَص اَمَُهل  ْضِّفَخ  َّمُهَّللا 

.زاس هتسهآ  ناشیا  يارب  ار  میادص  ادنوادخ ،

6/24

ِیتَِیبَْرت اَمَُهل  ْرُکْشا  َّمُهَّللا 

7/24 .نک ینادردق  نم ، نداد  شرورپ  ساپ  هب  نانآ  زا  ادنوادخ 
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...اَمِِهبُونُِذل ًهَّطِح  ُْهلَعْجاَف  ...يًذَأ  ْنِم  یِّنِم  اَمُهَّسَم  اَم  َّمُهَّللا َو 

8/24 .هد رارق  ناشناهانگ  شزیر  ببس  ار  نآ  سپ  هدیسر ، نانآ  هب  نم  زا  هک  يرازآ  ره  ادنوادخ و 

...اَمَُهل ُُهْتبَهَو  ْدَقَف  ...ٍلْوَق  ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَیَّدَعَت  اَم  َّمُهَّللا َو 

9/24 .مدیشخب ناشیا  هب  ار  نآ  سپ  دنا ، هدومن  يّدعت  نتفگ ، نخس  رد  نم  رب  هچنآ  ادنوادخ و 

ِِهتَّیِّرُذ ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

12/24 .تسرف دورد  وا  لسن  وا و  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

ِیتاَوَلَص ِرَابْدَأ  ِیف  اَمُهَرْکِذ  ِینِْسُنت  َال  َّمُهَّللا 

.ربن مدای  زا  میاهزامن  ِدعب  ار  نانآ  دای  ادنوادخ 

13/24

َِّیف اَمُهْعِّفَشَف  اَمَُهل  َُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَس  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 

15/24 .نادرگ نم  عیفش  ار  نانآ  سپ  تفرگ ، یشیپ  ناشیا  يارب  تشزرمآ  رگا  ادنوادخ و 

يِْدلُو ِءاَقَِبب  َّیَلَع  َّنُم  َّمُهَّللا َو 

.راذگ ّتنم  منادنزرف  ياقب  هب  نم  رب  ادنوادخ و 

1/25

يِدُضَع ْمِِهب  ْدُدْشا  َّمُهَّللا 

.نادرگ 4/25 مکحم  نانآ  هلیسو  هب  ارم  يوزاب  ادنوادخ 

...َِکناَْطلُِسب اَّنَع  ُهَناَْطلُس  ْرَْهقاَف  َّمُهَّللا 

8/25 .نک رود  ام  زا  ار  ناطیش )  ) وا ّطلست  دوخ ، هطلس  اب  ادنوادخ 

ِیلْءوُس َّلُک  ِینِطْعَأ  َّمُهَّللا 

.نک اطع  نم  هب  ار  میاه  هتساوخ  همه  ادنوادخ 
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9/25

َِکتَمْحَر َکِقِیفْوَِتب َو  َِکلَذ  َعیِمَج  اَنِطْعَأ  َّمُهَّللا 

12/25 .امرف اطع  ام  هب  ار  اه ) تساوخرد   ) نآ همه  تتمحر  قیفوت و  هب  ادنوادخ 

ْمُهَئیِسُم ِناَسْحِْإلِاب  يِزْجَأ  َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .مهد شاداپ  یکین  هب  ار  ناشراکدب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

ْمُهَّوُدَع َِکلَِذب  ُْلْلفا  َّمُهَّللا 

.نکش 5/27 مهرد  ار  ناشنانمشد  هلیسو ، نیدب  ادنوادخ 

ْمِِهئاَِسن َماَحْرَأ  ْمِّقَع  َّمُهَّللا 

.نادرگ میقع  ار  ناشنانز  محر  ادنوادخ 

6/27

ِماَلْسِْإلا ِلْهَأ  َلاَِحم  َِکلَِذب  ِّوَق  َّمُهَّللا َو 

7/27 .شخب تّوق  ار  ناناملسم  ریبدت  نآ ، هلیسو  هب  ادنوادخ و 

َنیِکِرْشُْملا َنِم  ْمِِهئاَزِِإب  ْنَم  یَلَع  َنیِِملْسُْملا  َنِم  ٍهَیِحاَن  ِّلُِکب  ُزْغا  َّمُهَّللا 

8/27 .راد لیسگ  دننآ ، لباقم  رد  هک  یناکرشم  اب  گنج  هب  ار  هیحان  ره  ناناملسم  ادنوادخ 

...ِداَِلْبلا ِراَْطقَأ  ِیف  َكَءاَدْعَأ  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

9/27 .دنشاب هک  يرهش  ره  رد  نک ، راچد  تشونرس  نیدب  ار  تنانمشد  همه  ادنوادخ و 
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...َنیِکِرْشُْملِاب َنیِکِرْشُْملا  ِلَغْشا  َّمُهَّللا 

.نادرگ لوغشم  ناکرشم  هب  ار  ناکرشم  ادنوادخ 

10/27

ِهَنَمَْألا َنِم  ْمَُهبُوُلق  ِلْخَأ  َّمُهَّللا 

.راد یهت  شمارآ  زا  ار  ناشیاه  لد  ادنوادخ 

11/27

ِءَابَْولِاب ْمُهَهاَیِم  ْجُْزما  َّمُهَّللا َو 

.زیمآرد ابو  هب  ار  ناشیاه  بآ  ادنوادخ و 

12/27

َرُْسْیلا ِهِّقَلَف  ...َِکتَِّلم  ِلْهَأ  ْنِم  ْمُهاَزَغ  ٍزاَغ  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

.نک وربور  یناسآ  اب  ار  وا  سپ  دگنجب ، اهنآ  اب  هک  تنید  لها  زا  يا  هدنمزر  ره  ادنوادخ و 

13/27

ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

شاداپ نوگمه  گنـسمه و  ار  يو  سپ  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
.هد شاداپ  وا ،

16/27

َنیِِدباَْعلا ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ...ٌفْعَض  ِِهب  َدَعَقَف  ...اًوْزَغ  يَوَنَف  ...ِماَلْسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ار وا  مان  سپ  تشادزاب ؛ ار  وا  یناوتان  اّما  درک ، گنج  دصق  ور  نیا  زا  تخاس ، نارگن  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
17/27 .سیونب ناگدننک  تدابع  رد 

ٍدَّمَُحم ِلآ  َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

18/27 .تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  تا و  هداتسرف  دوخ و  هدنب  دّمحم  رب  ادنوادخ 
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َْکَیلِإ یِعاَطِْقنِاب  ُتْصَلْخَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

1/28 .ما هتسویپ  وت  هب  هدیرب و  لد  نارگید  زا  هناصلاخ  نم  انامه  ادنوادخ 

ِّنَّظلا ِءوُِسب  اَِنقاَزْرَأ  ِیف  اَنَْتیَلَْتبا  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

1/29 .يدومزآ ینامگدب ، هب  ْنامیاه  يزور  رد  ار  ام  وت  انامه  ادنوادخ 

ِءاَرَقُْفلا َهَبْحُص  ََّیلِإ  ْبِّبَح  َّمُهَّللا 

4/30 .نادرگ بوبحم  نم  دزن  ار  نادنمزاین  ینیشنمه  ادنوادخ ،

َنیِفِصاَْولا ُْتعَن  ُهُفِصَی  َال  ْنَم  اَی  َّمُهَّللا 

1/31 .دیاتس یمن  ار  وا  ناگدننک ، فصو  فیصوت  هک  یسک  يا  ادنوادخ 

ِءاَعُّدلا َنِم  ِِهب  َتْرَمَأ  امِیف  َكِْرمَِأل  اًعیِطُم  َُکْتئِج  ْدَق  اَذ  اَنَأ  اَهَف  َّمُهَّللا 

هدرک تعاـطا  يا ، هدومن  رما  ندرک  اـعد  هب  هک  ار  وت  ناـمرف  هک  یلاـح  رد  ما ، هدـمآ  وت  دزن  هب  هک  متـسه  نم  نیا  نونکا  ادـنوادخ ،
11/31 .ما

ِیتَِّین َِکتَعاَط  ِیف  ْتِّبَث  َّمُهَّللا َو 

.رادب 13/31 تباث  تیرادربنامرف ، رد  ارم  ّتین  ادنوادخ و 

اَهِِرئاَغَص ِیبُونُذ َو  ِِرئاَبَک  ْنِم  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
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14/31 .منک یم  هبوت  تهاگرد  هب  مکچوک  گرزب و  ناهانگ  زا  مهاگیاج ، نیا  رد  نم  ادنوادخ 

َتِْملَع اَم  ِیل  ْرِفْغاَف  ُْتلِمَع  اَِمب  ُمَلْعَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.زرمایب یناد ، یم  نم  زا  هانگ )  ) هچنآ سپ  .يرتاناد  میاهراک ، هب  وت  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ 

17/31

َّنُُهتیِسَن ْدَق  ٌتاَِعبَت  َو  َّنُُهتْظِفَح ، ْدَق  ٌتاَِعبَت  َّیَلَع  َّمُهَّللا َو 

18/31 .ما هدرک  شومارف  هک  تسا  ییاه  يراتفرگ  مراد و  دای  هب  هک  تسا  ییاه  يراتفرگ  مدرم ) قوقح  زا   ) ارم ادنوادخ و 

َِکتَمْصِِعب اَّلِإ  َِهبْوَّتلِاب  ِیل  َءاَفَو  َال  ُهَّنِإ  َّمُهَّللا َو 

19/31 .تسین هبوت  هب  يافو  وت ، يرادهگن  هب  زج  ارم  ادنوادخ 

َِکلَذَک َنوُکَأ  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإَف  ...ِِهَتبْوَِتل  ٌخِساَف  َكَْدنِع  ِْبیَْغلا  ِْملِع  ِیف  َوُه  َْکَیلِإ َو  َباَت  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا 

هک مرب  یم  هاـنپ  وت  هب  نم  اـنامه  سپ  دـشاب ، نکـش  هبوت  تناـهنپ ، ملع  رد  یلو  دومن  هبوت  تهاـگرد  هب  هک  يا  هدـنب  ره  ادـنوادخ ،
20/31 .مشاب نینچنیا 

ِیلْهَج ْنِم  َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

21/31 .مهاوخ یم  رذع  وت  هاگشیپ  رد  ما ، ینادان  زا  نم  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ ،

َکَتَداَرِإ ََفلاَخ  اَم  ِّلُک  ْنِم  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا َو 

22/31 .منک یم  هبوت  تهاگرد  هب  تسوت ، هتساوخ  فلاخم  هچ  ره  زا  نم  انامه  ادنوادخ و 

َْکیَدَی َْنَیب  ِیتَدْحَو  ْمَحْراَف  َّمُهَّللا 

.امرف 23/31 محر  تربارب ، رد  ما  ییاهنت  هب  سپ  ادنوادخ ،

َكُّزِع ِینْرُفْخَْیلَف  َْکنِم  ِیل  َریِفَخ  َال  َّمُهَّللا 

25/31 .دهد هانپ  ارم  تتّزع  دیاب  سپ  تسین ، وت  تبوقع )  ) زا يا  هدنهد  هانپ  نم  يارب  ادنوادخ 

َنیِمِداَّنلا ُمَْدنَأ  اَنَأَف  َْکَیلِإ  ًَهبَْوت  ُمَدَّنلا  ِنُکَی  ْنِإ  َّمُهَّللا 
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28/31 .منانامیشپ نیرت  نامیشپ  نم  سپ  تسوت ، هاگرد  هب  هبوت  ینامیشپ ، رگا  ادنوادخ 

ِیَتبَْوت ْلَْبقا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...َِهبْوَّتلِاب  َتْرَمَأ  اَمَکَف  َّمُهَّللا 

29/31 .نک لوبق  ار  ما  هبوت  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  يداد ، نامرف  هبوت  هب  هکنانچ  سپ  ادنوادخ ،

ِدُولُْخلِاب ِدِّبَأَتُْملا  ِْکلُْملا  اَذ  اَی  َّمُهَّللا 

.دیواج هدنیاپ  یهاشداپ  بحاص  يا  ادنوادخ 

1/32

َکُْملِع ِلاَمْعَْألا  اَیاَفَخ  یَلَع  َفَرْشَأ  ْدَق  َّمُهَّللا َو 

.تسا 11/32 هاگآ  ام ، ناهنپ  لامعا  رب  وت  ملع  ادنوادخ 

ُتْکَرَتَف ِینَتْرَمَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.متفگ 16/32 كرت  سپ  يدرک ، رما  ارم  وت  انامه  ادنوادخ 

...ِءاَقَْبلا ِراَد  ِتاَحیِضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف  ...َكِْوفَِعب  ِینَتْرَتَس  ْذِإ  َّمُهَّللا َو 
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21/32 .زاس نمیا  ارم  یقاب ، يارس  ياه  ییاوسر  زا  سپ  يدناشوپ ، تشیاشخب  هب  ارم  هک  نونکا  ادنوادخ و 

ِبُجُْحلِاب اَهَتْرَتَس  ٍهَقِّیَض  ٍمِحَر  َیلِإ  ...ِماَظِْعلا  ِِقیاَضَتُم  ٍْبلُص  ْنِم  اًنیِهَم  ًءاَم  ِینَتْرَدَح  َْتنَأ  َّمُهَّللا َو 

اب ار  نآ  هک  گنت  یمحر  يوس  هب  هدـینت  مهرد  ياه  ناوختـسا  اب  یبلـص  زا  مدوب ،)  ) تسپ یبآ  هک ) ماـگنه  نآ   ) ارم وت  ادـنوادخ و 
23/32 .يدومن ریزارس  يدناشوپ ، اه  هدرپ 

َكاَصَع ْنَم  یَلَع  اَِهب  َتْظَّلَغَت  ٍراَن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.یتفرگ تخس  هدرک ، ینامرفان  ار  وت  هک  ره  هب  نآ  اب  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

29/32

َهَهیِرَْکلا یِقَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

33/32 .ینک یم  يرادهگن  اه  يدنیاشوخان  زا  وت  انامه  ادنوادخ 

َکِْملِِعب َكُریِخَتْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

1/33 .مراد ریخ  ِتساوخرد  وت  زا  تملع  هب  نم  انامه  ادنوادخ ،

َکِْملِع َدَْعب  َكِْرتِس  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

1/34 .تملع زا  سپ  تندناشوپ  اطخ )  ) رب ار ، وت  ساپس  ادنوادخ 

...َکِْقلَخ ْنِم  َّمُهَّللا  َِکتَرَیِخ  یَلَع  ِّلَص  َو 

دوخ ناگدیرفآ  زا  تا  هدیزگرب  رب  ادنوادخ و 

5/34 .تسرف دورد 

َِکتاَیآ ْنِم  ِناَتَیآ  ِْنیَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا 

1/36 .دنتسه وت  ياه  هناشن  زا  هناشن  ود  ود ، نیا  انامه  ادنوادخ 

َِکبَضَغ ْنِم  َكُریِجَتْسَن  اَّنِإَف  ًهَطْخَس  اَهَْتلَسْرَأ  ًهَمِْقن َو  اَهَْتثََعب  َْتنُک  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 

.میهاوخ یم  ناما  وت  زا  تمشخ ، زا  ام  سپ  يا ، هداتسرف  مشخ  يور  زا  يا و  هتخیگنارب  رفیک  يارب  ار  اهربا )  ) نآ رگا  ادنوادخ و 
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3/36

َكاَیْقُِسب اَنِداَِلب  َلْحَم  ْبِهْذَأ  َّمُهَّللا 

4/36 .زاس فرطرب  شیوخ  يرایبآ  اب  ار ، ام  ياهرهش  ِیلاسکشخ  ادنوادخ 

ًهَیاَغ َكِرْکُش  ْنِم  ُُغْلبَی  َال  اًدَحَأ  َّنِإ  َّمُهَّللا 

.دسر 1/37 یمن  تا  يرازگرکش  تیاهن  هب  یسک  انامه  ادنوادخ 

ُهْرُْصنَأ ْمَلَف  ِیتَرْضَِحب  َِملُظ  ٍمُولْظَم  ْنِم  َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

1/38 .مدرکن يرای  ار  وا  سپ  دش ، متس  وا  هب  نم  روضح  رد  هک  يا  هدید  متس  زا  مروآ  یم  رذع  وت  هاگرد  هب  نم  ادنوادخ 

...یِّنِم ِِهب  ََّملَأ  اَم  َُهل  ْرِفْغاَف...ِْهیَلَع  َتْرَظَح  اَم  یِّنِم  َلاَن  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

هتسنادن زیاج  وا  رب  هک  تفرگ ) يزیچ  نم  زا  و   ) دناسر یبیسآ  نم  هب  هک  يا  هدنب  ره  ادنوادخ و 
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.زرمایب تشاد ، اور  نم  رب  هچنآ  زا  ار  وا  سپ  يدوب ،

2/39

...َكِدْجُو ْنِم  یِّنَع  ِهِضْرَأ  ...ٌكَرَد  یِّنِم  ُهَکَرْدَأ  َكِدِیبَع  ْنِم  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

4/39 .نادرگ دونشوخ  نم  زا  دوخ ، يرگناوت  اب  ار  وا  هدیسر ، وا  هب  نم  زا  ییاوران  هک  تناگدنب  زا  يا  هدنب  ره  ادنوادخ و 

ُُهلَْذب َکُصِْقُنی  َال  اَم  یَِهلِإ -  اَی  َُکبِهْوَتْسَأ -  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.دهاک 6/39 یمن  يزیچ  وت  زا  نآ  ندیشخب  هک  مهاوخ  یم  یششخب  وت  زا  نم  انامه  نم ، يادخ  يا  ادنوادخ ،

اًرُون ُهَْتلَْزنَأ  يِذَّلا  َِکباَتِک  ِْمتَخ  یَلَع  ِینَْتنَعَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

1/42 .يدرک لزان  رون  ناونع  هب  ار  نآ  هک  یباتک )  ) نامه يدومرف ، يرای  تباتک  متخ  رب  ارم  وت  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ 

ِِهتَیاَعِر َّقَح  ُهاَعْرَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف  ...ِِهتَواَِلت  یَلَع  َهَنوُعَْملا  اَنَتْدَفَأ  ْذِإَف  َّمُهَّللا 

یم تیاعر  دـیاب  هک  نانچنآ  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ  يدومن ، يراـی  شتوـالت  رب  ار  اـم  هک  یماـگنه  سپ  ادـنوادخ ،
4/42 .دننک

اًلَمُْجم ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهَْتلَْزنَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

5/42 .يدرک لزان  حرش  لیصفت و  نودب  داب ،-  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  تربمایپ  رب  ار  نآرق  وت  انامه  ادنوادخ 

...َكِْدنِع ْنِم  ُهَّنَِأب  ُفِرَتْعَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  ...ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...ًهَلَمَح  َُهل  اََنبُوُلق  َْتلَعَج  اَمَکَف  َّمُهَّللا 

هک هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  دّـمحم  رب  سپ  يداد ، رارق  نآرق )  ) نآ لماح  ار  ام  ياه  لد  هک  نانچمه  سپ  ادـنوادخ ،
6/42 .تسوت بناج  زا  نآرق  هکنیا ؛ هب  دننک  یم  فارتعا 

ِلِزاَـنَم ِفَرْـشَأ  َیلِإ  اََـنل  ًهَلیِـسَو  َنآْرُْقلا  ِلَـعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـصَف  ...َکـْیَلَع  َِهلَالَّدـِلل  اًـمَلَع  اًدَّمَُحم  ِهـِب  َْتبَـصَن  اَـمَک  َّمُـهَّللا َو 
...ِهَماَرَْکلا

دورد شنادناخ  دّـمحم و  رب  سپ  يدومن ، بصن  دوخ  هب  ییامنهار  يارب  يا  هناشن  ار  دّـمحم  نآرق ، هلیـسو  هب  هک  نانچ  ادـنوادخ و 
8/42 .هد رارق  تمارک ، ياه  لزنم  نیرت  فیرش  هب  ندیسر  ببس  ام  يارب  ار  نآرق  تسرف و 

َکََتلاَسِر َغََّلب  اَمَک  َِکلوُسَر  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
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.درک غالبا  ار  وت  تلاسر  هکنانچمه  .تسرف  دورد  تا  هداتسرف  دوخ و  هدنب  دّمحم  رب  ادنوادخ 

17/42

اًِسلْجَم َْکنِم  َنیِِّیبَّْنلا  َبَْرقَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِِهلآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  اَنَِّیبَن  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

رارق دوخ  سلجم  رد  ناربمایپ  نیرت  کـیدزن  زیخاتـسر ، زور  داـب -  شنادـناخ  رب  وا و  رب  وت  ياـهدورد  هک  ار -  اـم  ربماـیپ  ادـنوادخ 
18/42 .هد

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َّمُهَّللا  ِّلَص 
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.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

21/42

َِکتَالاَسِر ْنِم  َغََّلب  اَِمب  ِهِزْجا  َّمُهَّللا 

22/42 .هد شاداپ  دومن ، غالبا  ار  وت  ياه  مایپ  هکنیا  ببس  هب  ار  وا  ادنوادخ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...ِرْهَّشلا  اَذَه  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  هام ، نیا  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  انامه  ادنوادخ ،

12/44

َكاَّیِإ اَِنتَداَبِِعب  ُْهنَحْشا  َّمُهَّللا 

.نادرگ 17/44 رپ  ام ، ياه  تدابع  زا  ار  هام )  ) نیا ادنوادخ 

اَنَتْرَّمَع اَم  َِکلَذَک  ِماَّیَْألا  ِروُهُّشلا َو  ِِرئاَس  ِیف  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا َو 

18/44 .هد رارق  نینچ  نیا  اهزور ، اه و  هام  هیقب  رد  یهد  یم  رمع  هک  ینامز  ات  ار  ام  ادنوادخ و 

ِءاَزَْجلا ِیف  ُبَغْرَی  َال  ْنَم  اَی  َّمُهَّللا 

.دهاوخ یمن  شاداپ  هک  یسک  يا  ادنوادخ 

1/45

ِروُهُّشلا ِِرئاَس  ْنِم  ُهَتْصَصَتْخا  يِذَّلا  َناَضَمَر  َرْهَش  ...ِِفئاَظَْولا  َْکِلت  اَیاَفَص  ْنِم  َْتلَعَج  َْتنَأ  َّمُهَّللا َو 

20/45 .یتشاد صوصخم  اه  هام  هیقب  زا  ار  نآ  هک  نامه  .يداد  رارق  ار  ناضمر  هام  هدیزگرب ، ياهراک  زا  وت  ادنوادخ و 

ِِهب اَنَْتفَّرَش  يِذَّلا  ِرْهَّشلا  اَذَه  ُلْهَأ  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

43/45 .يداد تفارش  نآ  هلیسو  هب  ار  ام  هک  میتسه ، هام  نیا  لها  ام  انامه  ادنوادخ ،

ِهَءاَسِْإلِاب اًراَْرقِإ  ُدْمَْحلا  َکَلَف  َّمُهَّللا 

45/45 .میا هدننکرارقا  يرادرکدب ، هب  هک  یلاح  رد  تسوت ، يارب  ساپس  سپ  ادنوادخ ،
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َكِْرتِِسب اَنُْرتْسا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...ٍْمثِإ  ْوَأ  ٍمََمل  ْنِم  اَذَه  اَنِرْهَش  ِیف  ِِهب  اَنْمَْملَأ  اَم  َّمُهَّللا َو 

هدرپ هب  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  میدـش ؛ کیدزن  نآ  هب  هام  نیا  رد  هک  یگرزب  ای  کچوک  هانگ  ادـنوادخ و 
.ناشوپب دوخ 

47/45

اَناَیاَطَخ ْنِم  ِرْهَّشلا  اَذَه  ِخاَلِْسنِاب  اَنْخَلْسا  َّمُهَّللا 

.روآرد 49/45 اهاطخ  زا  ار  ام  هام ، نیا  نتشذگ  اب  ادنوادخ 

َكِدْجُو ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف  ...َُهل  َكاَضِر  ْتَبَجْوَأ  ٍَهبْرُِقب  َْکَیلِإ  َبَّرَقَت  ْوَأ  ...ِِهتَیاَعِر  َّقَح  َرْهَّشلا  اَذَه  یَعَر  ْنَم  َّمُهَّللا َو 

برقت وت  يوس  هب  يروآ  برقت  لمع  هلیـسو  هب  ای  تسا ، شتیاعر  ّقح  هک  يروط  هب  ار ، هام  نیا  هدرک  تیاـعر  سک  ره  ادـنوادخ و 
.شخبب ام  هب  ار  نآ  دننام  تدوخ ، دزن  يرگناوت )  ) زا سپ  هدنادرگ ؛ مزال  وا  يارب  ار  وت  يدونشوخ  هک  هتسج ،

50/45

...اَنِرِْطف ِمْوَی  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

هبوت وت  هاگرد  هب  نامرطف  ِزور  رد  ام  ادنوادخ 
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.مینک 52/45 یم 

ِدیِعَْولا ِباَقِع  َفْوَخ  اَْنقُزْرا  َّمُهَّللا 

53/45 .نادرگ ام  يزور  ار  هدش  هدادرادشه  ِرفیک  ِسرت  ادنوادخ 

...اَِنتاَهَّمُأ اَِنئَابآ َو  ْنَع  ْزَواََجت  َّمُهَّللا 

.رذگرد ام  ناردام  ناردپ و  زا  ادنوادخ 

55/45

ِِهلآ اَنِِّیبَن َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

56/45 .تسرف دورد  شنادناخ  نامربمایپ و  دّمحم  رب  ادنوادخ 

ِضْرَْألا ِتاَواَمَّسلا َو  َعیَِدب  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

2/47 .نیمز اه و  نامسآ  هدنروآدیدپ  تسوت ، يارب  ساپس  ادنوادخ 

َكِداَبِِعل اًمَلَع  ُهَتْمَقَأ  ٍماَمِِإب  ٍناَوَأ  ِّلُک  ِیف  َکَنیِد  َتْدَّیَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

60/47 .یتشاد اپ  هب  تناگدنب  يارب  يا  هناشن  ار  وا  هک  يا ، هدرک  دییأت  یماما  هب  ینامز  ره  رد  ار  دوخ  نید  وت  انامه  ادنوادخ ،

ِْهیَلَع ِِهب  َتْمَْعنَأ  اَم  َرْکُش  َکِِّیلَِول  ْعِزْوَأَف  َّمُهَّللا 

61/47 .امرف ماهلا  يا ، هداد  تمعن  وا  هب  هک  ار  هچنآ  ِرکش  دوخ ، ّیلو  هب  سپ  ادنوادخ ،

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  َّمُهَّللا  َُکتاَوَلَص 

.داب شنادناخ  وا و  رب  تیاهدورد  ادنوادخ 

62/47

َِکلوُسَر َیلِإ  َْکَیلِإ َو  ...َنیِعِماَس َو  َُهل  اَْنلَعْجا  َو 

َنِیبِّرَقَتُم َِکلَِذب  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َّمُهَّللا  َُکتاَوَلَص 

شنادناخ وا و  رب  ار  تیاهدورد  ادنوادخ  هک  تربمایپ -  دوخ و  يوس  هب  بّرقت  يایوج  هلیـسو  نیدـب  ناگدنونـش و  وا  يارب  ار  ام  و 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 926 

http://www.ghaemiyeh.com


63/47 .هد رارق  تسرفب - 

ُمِهِماَقَِمب َنِیفِرَتْعُْملا  ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

64/47 .تسرف دورد  دنناشیا ، ماقم  هب  ناگدننک  فارتعا  هک  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

ُهَتْمَّظَع ُهَْتمَّرَک َو  ُهَْتفَّرَش َو  ٌمْوَی  َهَفَرَع  ُمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 

.يا هداد  تمظع  تمارک و  تفارش و  ار  نآ  هک  تسا  يزور  هفرع ، زور  نیا  ادنوادخ ،

66/47

...ِْهیَلَع َتْمَْعنَأ  يِذَّلا  َكُْدبَع  اَنَأ  َّمُهَّللا َو 

67/47 .يا هداد  تمعن  ار  وا  هک  متسه  وت  هدنب  نآ  نم  ادنوادخ و 

ٌنوُْمیَم ٌكَراَبُم  ٌمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 

.هتسجخ كرابم و  تسیزور  نیا  ادنوادخ 

1/48

َْکلُْملا ََکل  َّنَِأب  اَنَّبَر  َّمُهَّللا 

2/48 .تسوت يارب  یهاشداپ  هک  یتسرد  هب  ام ، راگدرورپ  يا  ادنوادخ ،

َدْمَْحلا َْکلُْملا َو  ََکل  َّنَِأب  َّمُهَّللا 

3/48 .تسوت هب  صتخم  ساپس  یهاشداپ و  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ ،

ِیتَجاَِحب ُتْدَّمَعَت  َْکَیلِإ  َّمُهَّللا 
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.مدومن دصق  وت  يوس  هب  مزاین  يارب  ادنوادخ ،

4/48

...ِیتَِئیْهَت َمْوَْیلا  َِتناَک  َيَالْوَم  اَی  َْکَیلِإَف  ...ٍقُولْخَم  َیلِإ  ٍهَداَفَِول  َّدَعَتْسا  َّدَعَأ َو  َأَّبَعَت َو  َأَّیَهَت َو  ْنَم  َّمُهَّللا 

زورما نم ، رورس  يا  سپ  .دوش  دراو  یقولخم  رب  ات  دیامن  یم  هیهت  گرب  زاس و  دنک و  یم  هدامآ  اّیهم و  ار  دوخ  یسک  ره  ادنوادخ ،
5/48 .میآ وت  يوس  هب  ات  هتشگ  اّیهم 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

6/48 .تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ادنوادخ ،

َِکئاَیِفْصَأ َِکئاَفَلُِخل َو  َماَقَْملا  اَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا 

.تسا تناگدیزگرب  نانیشناج و  يارب  ماقم ، نیا  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ ،

9/48

َنیِرِخْآلا َنِیلَّوَْألا َو  َنِم  ْمُهَءاَدْعَأ  ْنَْعلا  َّمُهَّللا 

10/48 .نک تنعل  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  زا  ار  ناشیا  نانمشد  ادنوادخ ،

َِکب ِناَمیِْإلا  ِدیِحْوَّتلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا َو 

12/48 .هد رارق  دوخ  هب  ناگدنروآ  نامیا  ناتسرپاتکی و  زا  ارم  ادنوادخ و 

َکُْملِح اَّلِإ  َکَبَضَغ  ُّدُرَی  َْسَیل  َّمُهَّللا 

13/48 .دزاس یمن  رود  تا  يرابدرب  زج  ار  وت  بضغ  ادنوادخ ،

َِکبَضَغ ْنِم  َمْوَْیلا  َّمُهَّللا  َِکب  ُذوُعَأ 

.مروآ یم  هانپ  وت  هب  تبضغ  زا  زورما  ادنوادخ 

17/48

ِهَعِیفَّرلا ِهَّیِدَّمَح  _ ُْملِاب َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإَف  َّمُهَّللا 
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16/49 .میوج یم  یکیدزن  وت  يوس  هب  يدّمحم ، هیاپدنلب  تلزنم  هب  نم  سپ  ادنوادخ ،

ایِوَس ِینَتْقَلَخ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.يدیرفآ صقن  بیع و  یب  ارم  وت  ادنوادخ ،

1/50

ُرِفْغَی َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ، ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  َال  ْمِهِـسُْفنَأ  یَلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِداَبِع  اَی  َْتُلق  ْنَأ  ...َکـِباَتِک  ْنِم  َْتلَْزنَأ  اـمِیف  ُتْدَـجَو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
اًعیِمَج َبُونُّذلا 

تمحر زا  دیا ، هدرک  فارسا  دوخ  هرابرد  هک  نم  ناگدنب  يا  : » يدومرف هک  متفای  يا  هداتسرفورف  هک  تباتک  رد  نم  انامه  ادنوادخ ،
2/50« .دزرمآ یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دیوشن  دیماان  ادخ 

ُْتبَرَه اَنَأ  ْنِإ  ِیِبلاَط  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.مزیرگب رگا  ینم ، يایوج  وت  انامه  ادنوادخ ،

4/50

َهَعوُزَْجلا َسْفَّنلا  ِهِذَه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِمب  َو  َِکئاَمْسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملِاب َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأَف 

بات یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدـناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدـش  ناهنپ  ياه  ماـن  هب  ادـنوادخ ، سپ 
.ییامن محر 

5/50

ٌریِقَح ٌءوُْرما  یِّنِإَف  َّمُهَّللا  ِینْمَحْراَف 
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6/50 .مریقح يدرف  نم  اریز  .نک  محر  نم  رب  ادنوادخ ، سپ 

َنیِعیِطُْملا ُهَعاَط  ِهِیف  َدیَِزت  ْنَأ  ْنِم  ...ُمَظْعَأ  َّمُهَّللا  َُکناَْطلُس  ْنَِکل 

6/50 .دیازفیب نآ  رب  ناربنامرف  ِتعاط  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  وت  تنطلس  ادنوادخ ، یلو 

ِیلَمَِعل الِقَتْسُم  یِْسمُأ  ُِحبْصُأ َو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.منیب یم  كدنا  ار  ملمع  هک  یلاح  رد  مروآ ، یم  ماش  هب  ار  حبص  حبص و  هب  ار  بش  نم  ادنوادخ ،

7/52

ُُهتَقاَف ْتَّدَتْشا  ِنَم  َلاَءوُس  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

3/54 .تسا دنمزاین  تخس  هک  یسک  تساوخرد  دننام ) ، ) مهاوخ یم  وت  زا  نم  ادنوادخ 

ْمِِهِلئاَسَم ِیف  َِکئاَِیلْوَأ  ِهَبْغَر  َْلثِم  ِیَتلَأْسَم  ِیف  ِیتَبْغَر  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

.هد رارق  ناشیاه  هتساوخ  رد  دوخ  يایلوا  تبغر  دننامه  متساوخرد ، رد  ارم  تبغر  ادنوادخ ،

6/54

ِیتَبْغَر اَهِیف  ْمِظْعَأَف  ِیتَجاَح  ِهِذَه  َّمُهَّللا 

7/54 .نادرگ نوزفا  نآ  رد  ارم  تبغر  سپ  .تسا  نیا  نم  هتساوخ  ادنوادخ 

اَهِّلُک ِرُومُْألا  ِیف  ِیئاَجَر  ِیتَِقث َو  َْتنَأ  ُتْحَبْصَأ َو  ْدَقَف  َكُْریَغ ، ٌءاَجَر  ْوَأ  ٌهَِقث  َُهل  َحَبْصَأ  ْنَم  َّمُهَّللا 

حبص نم  سپ  .دوب  وت  زج  هب  شدیما  ای  دامتعا  هک  یلاح  رد  درک ، حبص  سک  ره  ادنوادخ ،

8/54 .ییوت اهراک  همه  رد  مدیما  دامتعا و  هک  یلاح  رد  مدرک ،

ادخ زا  ینامرفان  مدع  ناگتشرف و 

َنوُرَمْءُوی اَم  َنُولَعْفَی  َو  ْمُهَرَمَأ ، اَم  َهَّللا  َنوُصْعَی  َال  َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

، هدرک رما  نانآ  هب  هچنآ  رد  ار  ادخ  هک  نانآ  ناگتشرف ، ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
.دنهد یم  ماجنا  هدش ، هداد  نامرف  نانآ  هب  هچنآ  دننک و  یمن  یچیپرس 
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19و11و10/3

ادخ ییاتکی  ییادخ و  هب  نداد  یهاوگ 

َْتنَأ اَّلِإ  ََهلِإ  َال  يِذَّلا  ُهَّللا  َْتنَأ  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  یِّنَأ 

21/6 .تسین ییادخ  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  مهد  یم  تداهش  نم  انامه 

يِذَّلا ُهَّللا  َْتنَأ  َکَّنَِأب  اوُّرُِقی  ْوَأ  اًرْـسَأ ، َکِضْرَأ َو  ِیف  اًْلتَق  ِباَرُّتلا  ِعَطَْقنُم  َیلِإ  ْمُهوُفِـشْکَی  یَّتَح  َنِیفِدُْرم  َكِْدنِع  ْنِم  ٍهَِکئاَلَِمب  ْمُهْدِْدمَأ  َو 
ََکل َکیِرَش  َال  َكَدْحَو  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال 

هب ار  ناکرشم )  ) اهنآ نتفرگ ، ریسا  نتشک و  اب  ات  .امرف  يرای  دنیآ ، یپرد  یپ  هک  یناگتشرف  اب  دوخ  بناج  زا  ار  ناناملـسم )  ) نانآ و 
.دنیامن رارقا  یتسه ، کیرش  یب  اهنت و  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  وت  ییاتکی  هب  ای  دننارب ، تنیمز  رد  كاخ  ياهتنا 

8/27
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َْتنَأ اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ 

.تسین يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت 

12-3/47

ادخ ییاتکی  ییادخ و  هب  ناشفارتعا  ات  نانمشد ، اب  راکیپ 

يِذَّلا ُهَّللا  َْتنَأ  َکَّنَِأب  اوُّرُِقی  ْوَأ  اًرْـسَأ ، َکِضْرَأ َو  ِیف  اًْلتَق  ِباَرُّتلا  ِعَطَْقنُم  َیلِإ  ْمُهوُفِـشْکَی  یَّتَح  َنِیفِدُْرم  َكِْدنِع  ْنِم  ٍهَِکئاَلَِمب  ْمُهْدِْدمَأ  َو 
ََکل َکیِرَش  َال  َكَدْحَو  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال 

هب ار  ناکرشم )  ) اهنآ نتفرگ ، ریسا  نتشک و  اب  ات  .امرف  يرای  دنیآ ، یپرد  یپ  هک  یناگتشرف  اب  دوخ  بناج  زا  ار  ناناملـسم )  ) نانآ و 
.دنیامن رارقا  یتسه ، کیرش  یب  اهنت و  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  وت  ییاتکی  هب  ای  دننارب ، تنیمز  رد  كاخ  ياهتنا 

8/27

شتّیلّوا رد  ادخ ، ندوب  لّوا 

َِکتَِّیلَّوَأ ِیف  ُلَّوَْألا  ُهَّللا  َْتنَأ  َِکلَذَک 

8/32 .یلّوا دوخ  ِتیلّوا  رد  هک  یتسه  ییادخ  وت  هک  تسا  نینچ 

دنوادخ مکح  هب  نتشاد ، تیاضر 

ِهَّللا ِمْکُِحب  یًضِر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

.میوا مکح  هب  یضار  هک  ار  يادخ  ساپس 

1/35

ادخ طّسوت  تشیعم ، هنالداع  میسقت 

ِلْدَْعلِاب ِهِداَبِع  َشِیاَعَم  َمَسَق  َهَّللا  َّنَأ  ُتْدِهَش 

1/35 .دومن میسقت  هنالداع  ار  شناگدنب  ياه  يزور  ادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ 

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ادخ ، تمحر 

ُُهتاَکََرب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َنیِرِهاَّطلا َو  َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  ُماَلَّسلا  َو 
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.داب دنناکاپ ، ناگزیکاپ و  هک  وا  نادناخ  رب  وا و  رب  دنوادخ ، هدنیازف  تاکرب  تمحر و  دورد و  و 

22/42

هام ناسنا و  راگدرورپ  ادخ ،

ٍهَکََرب َلاَلِه  َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َکَّبَر  یِّبَر َو  َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

4/43 .دهد رارق  یتکرب  اب  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  تسا ، وت  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  هک  ییادخ  زا  سپ 

ادخ هاگرد  هب  ندومن ، هبوت 

...اًحوُصَن ًَهبَْوت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت 

10/45 .صلاخ هبوت  .دینک  هبوت  ادخ  يوس  هب 

نانمؤم هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندرکن  راوخ  و  ادخ ،

ُهَعَم اُونَمآ  َنیِذَّلا  َِّیبَّنلا َو  ُهَّللا  يِزُْخی  َال  َمْوَی  ...

11/45 .دنک یمن  راوخ  ار  دنا  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  ربمایپ و  دنوادخ ، هک  يزور  ...

( اه تمعن   ) ندومن ربارب  نیدنچ  ادخ و 
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ُءاَشَی ْنَِمل  ُفِعاَُضی  ُهَّللا  َو 

13/45 .دنک یم  ربارب  نیدنچ  دهاوخب ، هک  ره  يارب  ادخ  و 

دنوادخ هب  نداد ، وکین  ضرق 

ًهَرِیثَک اًفاَعْضَأ  َُهل  ُهَفِعاَُضیَف  اًنَسَح  اًضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم 

13/45 دیامن .؟ نوزفا  ربارب  دنچ  نیدنچ و  هب  شیارب  ار  نآ  ادخ  هک  .وکین  یماو  دهد ، ماو  ادخ  هب  هکنآ  تسیک 

ادخ هار  رد  لاوما ، قافنا 

...ٍهَّبَح ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلباَنَس  َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم 

هشوخ ره  رد  هک  هدنایور ، هشوخ  تفه  هک  تسیا  هناد  ناتساد  دننام  دنشخب ، یم  ادخ  هار  رد  ار  ناشیاه  ییاراد  هک  یناسک  ناتـساد 
.دشاب هناد  دص 

13/45

ادخ هام  ناضمر ، هام 

َرَبْکَْألا ِهَّللا  َرْهَش  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

23/45 .ادخ هام  نیرت  گرزب  يا  وت ، رب  دورد 

ناضمر هام  رد  ادخ ، ناگدشدازآ  ترثک 

! َکِیف ِهَّللا  َءاَقَتُع  َرَثْکَأ  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

30/45 !. وت رد  ادخ  باذع ) زا   ) ناگدشدازآ تسا  رایسب  هچ  .وت  رب  دورد 

ناهانگ هدنزرمآ  ادخ ،

اًعیِمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ 

.دزرمآ یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  یتسرد  هب 

2/50
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دنوادخ تمحر  زا  ندشن  دیماان 

ِهَمْحَر ْنِم  اوُطَنْقَت  َال  ْمِهِـسُْفنَأ  یَلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِداَبِع  اَی  َْتُلق  ْنَأ  َكَداَبِع  ِِهب  َتْرََّشب  َو  َِکباَتِک ، ْنِم  َْتلَْزنَأ  امِیف  ُتْدَـجَو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
...ِهَّللا

هک نم  ناگدـنب  يا  : » يدوـمرف هک  متفاـی  يا ، هداد  هدژم  نآ  هب  ار  تناگدـنب  يا و  هداتـسرفورف  هک  تباـتک  رد  نم  اـنامه  ادـنوادخ ،
2/50« .دیوشن دیماان  ادخ  تمحر  زا  دیا ، هدرک  فارسا  دوخ  هرابرد 

دنوادخ رب  يزیچ ، ندوبن  هدیشوپ 

ِءاَمَّسلا ِیف  َال  ِضْرَْألا َو  ِیف  ٌءْیَش  ِْهیَلَع  یَفْخَی  َال  يِذَّلا  ُهَّللَا  اَی 

1/52 .تسین ناهنپ  وت  رب  نامسآ  نیمز و  رد  يزیچ  هک  ییادخ  يا 

عادو یظفاحادخ 

بیرف هعدخ 

تمدخ

اه تشهب  نارازگ  تمدخ 
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ِناَنِْجلا ِهَنَدَس  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

18و11و10/3 .اه تشهب  نارازگ  تمدخ  ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

هدش ماهلا  هدنب  هب  هچنآ  رد  تمدخ 

ِهِینَتْمَْهلَأ امِیف  ِفوُفَْحلا  ِنَع  ِیناَکْرَأ  َلُْقثَت  َال  ...یَّتَح  ِهِْملِع  ْنِم  ِینُرِّصَُبت  امِیف  ِذوُفُّنِلل  ِینْقِّفَو  َو 

نیگنـس يا ، هدومرف  ماهلا  نم  هب  ار  نآ  هچنآ  ِماجنا  زا  میاـضعا  اـت  .هد  قیفوت  ینک ، یم  میاـنیب  شنتـسناد  هب  هچنآ  ماـجنا  يارب  ارم  و 
3/24 .دوشن

نیدلاو يرکاچ  تمدخ و  ندروآ  اج  هب 

اَمِِهتَمْدِخ َهَفیِظَو  ٍضاَِقب  اَنَأ  َال  َو 

11/24 .ما هدادن  ماجنا  ار  ناشیا  يرازگ  تمدخ  هفیظو  نم  و 

هام نتفرگ  تمدخ  هب 

ِناَصْقُّنلا ِهَداَیِّزلِاب َو  َکَنَهَْتما  َو 

.تفرگ تمدخ  هب  یتساک ، ینوزف و  اب  ار  وت  و 

2/43

ادخ يارب  نتفرگ  ماقتنا  تهج  هدنب ، نتفرگ  تمدخ  هب 

ِماَِقْتنِالِاب اَّلِإ  اًنَهَتْمُم  َال  ...َکِْقلَِخل َو  اًوُزُه  ِینْذِخَّتَت  َال  َو 

ََکل

.نادرگن مرازگ  تمدخ  وت ، يارب  نتفرگ  ماقتنا  يارب  زج  هدن و  رارق  تناگدیرفآ  هدنخ  ببس  ارم  و 

124/47

يراوخ نالذخ 

رُخرُخ
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ندنک ناج  نامز  ياهرُخرُخ  ندومن  ناسآ  لماع 

َِیقاَرَّتلا ُسوُفُّنلا  ِتَغََلب  اَذِإ  ِجِراَشَْحلا  َفُداََرت  ...اَنِسُْفنَأ  یَلَع  ِتْوَْملا  َْدنِع  ِنآْرُْقلِاب  ْنِّوَه  َو 

هاگولگ هب  اه  ناج  هک  نامز  نآ  نادرگ ، ناسآ  ام  رب  ار  ندـنک  ناج  نامز  یپرد  یپ  ياه  هسانرخ  گرم ، ماـگنه  نآرق  هلیـسو  هب  و 
13/42 .دسر یم 

کچوک زین  كدنا و  درُخ 

يریگ تخس  يریگ و  هدرخ 

شزرمآ هب  هدنب  ندناسر  رازبا  رد  ادخ ، يریگ  تخس  مدع 

َِکتَرِفْغَم َیلِإ  اَِهلاَمِْعتْسِاب  َبَّبَسَت  ِیتَّلا  ِتَالْآلا  ِیف  ِتاَشَقاَنُْملا  یَلَع  ُْهلِمَْحت  َْمل  َو 

، اهنآ ندرب  راک  هب  اب  هک  يرازبا  هب  تبسن  وا  زا  و 
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.يدرکن تخس  یشکباسح  دش ، لئان  وت  شزرمآ  هب 

13/37

هدنب رب  ادخ ، ندرکن  يریگ  هدرخ 

ُْتبَسَتْکا اَِمب  ِینِْشقاَُنت  َال  َو 

.ریگم تخس  نم  رب  مدرک ، بسک  هچنآ  هب  و 

2/41

مّرخ

هدننکزبسرس شخب و  یمّرخ  یناراب 

...اًعِرْمُم اًعیِرَم  اًثیِغُم  اًْثیَغ  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

4/19 .نادرگ باریس  هدننکزبسرس  شخب و  یمّرخ  شخبرمث ، یناراب  زا  ار  ام  ادنوادخ 

رُخ رُخ  سانرُخ 

جورخ

ّتیناسنا دودح  زا  ندش  جراخ 

ِهَّیِمیِهَْبلا ِّدَح  َیلِإ  ِهَِّیناَْسنِْإلا  ِدوُدُح  ْنِم  اوُجَرََخل  َِکلَذَک  اُوناَک  َْول  َو  ...

9/1 .دندروآ یمور  ّتیناویح  زرم  هب  هدش ، جراخ  ّتیناسنا  ياهزرم  زا  دندوب ، نینچ  رگا  و 

تشیعم یخارف  زا  جورخ 

ِهِقیِض َیلِإ  ِشاَعَْملا  ِهَعَس  ْنِم  ْمِهِجوُرُخ  ...یَلَع  ْمُهْرُکْشا  َو 

8/4 .نک تیانع  شاداپ  دنداتفا ، یتخس  هب  تحار  یگدنز  زا  هکنآ  رطاخ  هب  ار  ناشیا  و 

اه نت  زا  اه ، ناج  جورخ  ِزور 

اَِهناَْدبَأ ْنِم  ِسُْفنَْألا  ِجوُرُخ  َمْوَی  ْمِِهب  ُّلُحَی  ٍبْرَک  َّلُک  ْمِْهیَلَع  َنِّوَُهت  َو 
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17/4 .ینادرگ ناسآ  ناشیا  رب  ار  یهودنا  ره  دور ، نوریب  نت  زا  اه  ناج  هک  زور  نآ  رد  و 

ناراب اب  هایگ ،)  ) تسیندمآ هچنآ  ندومن  جراخ 

ٍتآ َوُه  اَم  ِِهب  ُجِرُْخت  َو 

3/19 .يروآ نوریب  تسا ، یندمآ  هک  هچنآ  نآ  هلیسو  هب  و 

ادخ تنطلس  زا  ندش  جراخ  زا  هدنب ، یناوتان 

َِکناَْطلُس ْنِم  ِجوُرُْخلا  یَلَع  ِیل  َهَُّوق  َال  َو 

6/21 .تسین وت  تنطلس  زا  جورخ  يارب  ییورین  ارم  و 

هدنب تسد  زا  اهدنویپ ، بابسا  ندش  جراخ 

َُکتَمْحَر ُهَلَصَو  اَم  اَّلِإ  ِتاَلُصُْولا  ُباَبْسَأ  يِدَی  ْنِم  ْتَجَرَخ 
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9/32 .هدش لصو  تتمحر  هب  هچنآ  زج  هتفر ، نوریب  متسد  زا  اهدنویپ  بابسا 

لام زا  تاکز  ندرک  جراخ 

ِتاَوَکَّزلا ِجاَرْخِِإب  اَهَرِّهَُطن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 

10/44 .مینک كاپ  اه  تاکز  ندرک  نوریب  اب  ار  اه ) ییاراد   ) نآ هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام  و 

يدب زا  هدنب  جورخ  و  ناضمر ، هام 

اَِنتاَئِّیَس ْنِم  ِهِجوُرُِخب  اَنْجِرْخَأ 

.رب نوریب  نامیاه  يدب  زا  ار  ام  شنتفر ، نوریب  اب 

49/45

شورخ

ناشورخ ربا  ندمآرد  انش  هب 

ِِهب ْتَحَبَـس  اَذِإ  َو  ِدوُعُّرلا ، ُلَجَز  ُعَمُْـسی  ِهِرْجَز  ِتْوَِصب  يِذَّلا  ...ِهَِکئاَـلَْملا  ِلـِئاَبَق  ...َکـِتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَـحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَـصَف  ...
ِقوُُرْبلا ُقِعاَوَص  ْتَعَمْتلا  ِباَحَّسلا  ُهَفیِفَح 

اهدـعر گناب  شندـنار ، يادـص  اب  هکنآ  ناگتـشرف ، ياـه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
14و11و10/3 .دشخرد یم  قرب  ياه  هلعش  دیآرد ، تکرح  هب  ربا  وا ، شورخ  اب  هک  هاگنآ  دوش و  یم  هدینش 

هنیجنگ هنازخ 

نایز تراسخ 

یگتسخ

ناگتشرف هب  یگتسخ ، ندرواین  ور 

...ٌرُوُتف َال  ٍبوُُغل َو  ْنِم  ٌءاَیْعِإ  َال  َو  ٍبوُؤُد ، ْنِم  ٌهَمْأَس  ْمُُهلُخْدَت  َال  َنیِذَّلا  َو 

7/3 ...دندرگ یمن  تسس  هدناماو و  دایز ، ِیگتسخ  زا  و  دنوش ، یمن  گنتلد  یمئاد  ششوک  زا  هک  اهنامه  و 

هدننک هتسخ  تاکرح  زا  ندیمرآ  بش و 
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ِبَصَّنلا ِتاَضَهَن  ِبَعَّتلا َو  ِتاَکَرَح  ْنِم  ِهِیف  اُونُکْسَِیل  َْلیَّللا  ُمَُهل  َقَلَخَف 

5/6 .دنیاسایب تخس  ياه  شبنج  هدننک و  هتسخ  ياه  تکرح  زا  ات  دیرفآ  نانآ  يارب  ار  بش  سپ 

هدنب هب  یگتسخ ، ندرواین  ور  تساوخرد 

ٌهَمْأَس ِهِیف  اَنُقَْحَلت  َال  َو  ٌهَِعبَت ، ِهِیف  اَنُکِرُْدت  َال  ٍهَماَلَس ، َغاَرَف  ُْهلَعْجاَف  .ٍلْغُش  ْنِم  اًغاَرَف  اََنل  َتْرَّدَق  ْنِإَف 

ام هب  يا  یگتـسخ  دریگن و  ار  ام  یهانگ  نآ  رد  هک  هد  رارق  یتسردـنت  اب  ار  نآ  سپ  يا ، هدومن  رّدـقم  راک  زا  تغارف  ام  يارب  رگا  و 
2/11 .دسرن

ناضمر اب  عادو  ندوبن  یگتسخ  يور  زا 

اًمَأَس ُهُماَیِص  ٍكوُْرتَم  َال  اًمََرب َو  ٍعَّدَُوم  َْریَغ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

یگنتلد يور  زا  وا  اب  عادو  هکنآ  هن  .وت  رب  دورد 
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.دشاب تلالم  رس  زا  شا  هزور  كرت  هکنآ  هن  .دشاب و 

37/45

لیخب سیسخ 

یکشخ

نمشد نادرم  ياه  تشپ  ندنادرگ  کشخ 

ْمِِهلاَجِر َباَلْصَأ  ْسِّبَی  َو 

6/27 .امن کشخ  ار  ناشنادرم  بلص  و 

نانمشد ياهرهش  یلاس  کشخ  یطحق و 

ِلوُح _ ُْملِاب اَهْعَْرفا  ...ِفوُسُْخلِاب َو  ْمُهَداَِلب  ِمْرا  َو 

.زاس راچد  یلاس  کشخ  یطحق و  هب  ار  نآ  ربورف و  نیمز  رد  ار  ناشیاهرهش  و 

12/27

ناراب اب  اهرهش ، یکشخ  ندنادرگ  لیاز 

َكاَیْقُِسب اَنِداَِلب  َلْحَم  ْبِهْذَأ  َّمُهَّللا 

4/36 .زاس فرطرب  شیوخ  يرایبآ  اب  ار ، ام  ياهرهش  ِیلاس  کشخ  ادنوادخ 

نتشگ یلاس  کشخ  راچد  و  ادخ ، ریغ  ِلضف  نتسج 

َکَلْضَف َعَجَْتنا  ِنَم  اَّلِإ  َنوُعِجَْتنُْملا  َبَدْجَأ  َو 

13/46 .دندیدرگ یلاس  کشخ  راچد  دندش ، ایوج  وت  لضف  زا  ریغ  هک  ناگدنیوج  و 

مشخ

بضغ يدنت  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِبَضَْغلا ِهَرْوَس  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 
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.مشخ تّدش  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

1/8

دنوادخ هدنروآ  مشخ  هب  یمیمصت 

...اَْنیَلَع ُرَخْآلا  َکُطِخُْسی  َو  اَّنَع ، اَمُهُدَحَأ  َکیِضُْری  ِْنیَّمَِهب  اَنْمَمَه  اَذِإ  َو 

3/9 ...دروآ یم  مشخ  هب  ام  رب  ار  وت  يرگید  دزاس و  یم  دونشوخ  ام  زا  ار  وت  یکی  میتفرگ ، میمصت  راک  ود  رب  نوچ  و 

ادخ ندروآ  مشخ  هب  زا  ناگدنب ، يورین  یتسس 

اَْنیَلَع َکُطِخُْسی  اَّمَع  اَنَتَُّوق  ْنِهْوَأ  َو 

3/9 .نک تسس  دزاس  یم  نیگمشخ  ام  رب  ار  وت  هک  يراک  زا  ار  نامناوت  و 

رگمتس هیلع  هدنب ، مشخ  يدوبهب  لماع 

ًءاَفِش ِِهب  یِْظیَغ  ْنِم  ُنوُکَت  ًهَرِضاَح ، يَوْدَع  ِْهیَلَع  ِینِدْعَأ  َو 

8/14 .دبای يدوبهب  نآ  اب  نم  مشخ  هک  يا  هدامآ  ِندومن  يرای  .نک  يرای  وا  لباقم  رد  ارم  و 

ادخ مشخ  ربارب  رد  يدنسپان ، ره  ندوب  كدنا 
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َکِطَخَس َنوُد  ٌلَلَج  ٍهوُرْکَم  ُّلُکَف 

9/14 .تسا كدنا  وت  مشخ  لباقم  رد  يدنسپان  ره  سپ 

یهلا بضغ  دماشیپ  اب  یهودنا ، ره  ندوب  راومه 

َِکتَدِجْوَم َعَم  ٌءاَوَس  ٍهَئِزْرَم  ُّلُک  َو 

9/14 .تسا یندشراومه  وت  بضغ  اب  يا  يراتفرگ  ره  و 

شبضغ رب  ادخ ، تمحر  نتفرگ  یشیپ 

ِِهبَضَغ َماَمَأ  ُُهتَمْحَر  یَعْسَت  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 

.دریگ یم  یشیپ  شبضغ  رب  شتمحر  هک  ینآ  وت  و 

8/16

ادخ هدنروآ  مشخ  هب  تیصعم 

ْنَع َعِدـَتْرَأ  ْنَأـِل  َّیَلَع  َکـْنِم  اًـلُّضَفَت  َو  ِیل ، َکـْنِم  اًـیِّنََأت  ْلـَب  َکـْیَلَع ، یِمَرَک  ْنِم  َکـِلَذ  َْسَیل  ...یِّنَع َو  َکـُتاَنَأ  َکـِلَذ  ْنِم  ُبَـجْعَأ  َو 
ِهَطِخْسُْملا َِکتَیِصْعَم 

رب وت  لّضفت  زا  نم و  رب  وت  يرابدرب  زا  هکلب  .تسوت  دزن  نم  ندوب  یمارگ  زا  هن  نیا  تسا و  نم  اـب  وت  يراـبدرب  نآ  زا  رت  تفگـش  و 
.مرادرب تسد  وت -  مشخ  هدنزیگنارب  ینامرفان -  زا  هکنیا  يارب  .تسا  نم 

26/16

دنوادخ مشخ  زا  ینمیا 

َکِطْخُس ْنِم  اًناَمَأ  ِیل  ُْبتْکا  َو 

33/16 .سیونب میارب  ار  تمشخ  زا  ینمیا  و 

ادخ مشخ  يراوتسا  هدنب و  ندناریم 

َّیَلَع َُکبَضَغ  َمِکْحَتْسَی  ...ْنَأ  َْلبَق  َْکَیلِإ  ِینِْضْبقاَف  ِناَْطیَّشِلل  اًعَتْرَم  يِرْمُع  َناَک  اَذِإَف 

5/20 .نادرگزاب دوخ  يوس  هب  ارم  ددرگ -  راوتسا  نم  رب  تمشخ  هکنآ  زا  شیپ  دش -  ناطیش  يارب  یهاگارچ  مرمع  هچنانچ  سپ 
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مشخ ندناشنورف  قیفوت ) )

ِْظیَغلا ِمْظَک  ...ِیف  َنیِقَّتُْملا  َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو 

10/20 .ناشوپب نم  هب  مشخ ، ندرب  ورف  رد  ار  ناراکزیهرپ  رویز  و 

یهلا مشخ  ربارب  رد  هدنب ، ندش  ناوتان 

ِیل َدِّیَءُوم  اَلَف  َِکبَضَغ  ْنَع  ُْتفُعَض 

1/21 .مرادن يا  هدنهد  يرای  ما و  هدش  ناوتان  وت  مشخ  ربارب  رد 

تسادخ ياضر  بجوم  هچنآ  زا  ندماین  مشخ  هب 

َكاَضِر ْنِم  اًْئیَش  َطَخْسَأ  َال  َو 

.موشن 9/21 نیگمشخ  تسوت ، يدونشوخ  هک  يزیچ  زا  و 

ادخ هدنروآ  مشخ  هب  نتشادن  تسود  ببس 

َال یَّتَح  َّیَلَع  ُدِرَی  اَم  ِّلُک  ْنَع  یِسْفَن  َِکتَعاَِطب  ْلَغْشا  َو 
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َکِطْخُس ْنِم  اًْئیَش  َّبِحُأ 

9/21 .مشاب هتشادن  تسود  دروآ ، یم  مشخ  هب  ار  وت  هک  يزیچ  ات  .راد  لوغشم  شیوخ  تعاط  هب  دسرب ، نم  هب  هچ  ره  زا  ارم  و 

مشخ يدونشوخ و  ماگنه  رد  لد ، شمارآ  نتفای 

اَِمب یِّنِم  ِسْفَّنلا  َهَنِینْأَـمُط  اَـضِّرلا َو  َحْوَر  یِـسْفَن  ْنِم  َفَّرَعَتَأ  یَّتَـح  ...َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اَِـمب  َکـَل  ِرْکُّشلا  ِیف  يِریِـصْقَت  َدـْنِع  َّقَْحلا  ِیْنقُزْرا  َو 
...ِطْخُّسلا اَضِّرلا َو  ِْنمَْألا َو  ِفْوَْخلا َو  ِلاَح  ِیف  ُثُدْحَی  امِیف  ََکل  ُبِجَی 

میـسن ات  امرف ، ما  يزور  ار  قح  هب ) فارتعا  ، ) مدومن یهاتوک  يا  هتـشاد  ینازرا  نم  هب  هک  ییاـه  تمعن  هب  رکـش  رد  هک  یماـگنه  و 
وت يارب  نآ  رکـش  و  دـهد ، یم  خر  مشخ  يدونـشوخ و  ینمیا و  سرت و  لاـح  رد  هـچنآ  هـب  تبـسن  ار  دوـخ  شمارآ  يدونـشوخ و 

11/22 .مبایرد تسا ، بجاو 

مشخ يدونشوخ و  رد  اه ، شزغل  اهاطخ و 

ِبَضَْغلا اَضِّرلا َو  ِلاَح  ِیف  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  ِیف  َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحِالا  َو  اَیاَطَْخلا ، َنِم  َظُّفَحَّتلا  ِیْنقُزْرا  َو 

13/22 .هد يزور  ترخآ  ایند و  رد  اه ، شزغل  زا  يراد  نتشیوخ  اهاطخ و  زا  يراددوخ  مشخ ، يدونشوخ و  لاح  رد  ارم  و 

نتشگ ادخ  مشخ  راوازس  لماع 

َکَتَطْخَس ِییْعَس  ِءوُِسب  ُْتبَجْوَتْسا  َو  ...

.متشگ راوازس  ار  تمشخ  مرادرک ، یتشز  اب  و  ...

13/32

دوخ سفن  رب  هدنب ، ندومن  مشخ 

اَْهیَلَع َطِخَس  َو  َْکنِم ، ِهِسْفَِنل  اَیْحَتْسا  ِنَم  ُماَقَم  اَذَه  َو 

.تسا نیگمشخ  دوخ  رب  تشگ و  هدنمرش  وت  زا  شیوخ ، هرابرد  هک  تسا  یسک  هاگیاج  نیا  و 

19/32

راّفک يوس  هب  ادخ ، مشخ  ندنادرگ 

َنیِکِرْشُْملا َیلِإ  ِبَضَْغلِاب  ْلِمَف 
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.نادرگب ناکرشم  يوس  هب  ار  مشخ  سپ 

3/36

مشخ يور  زا  اهربا ، نداتسرف 

َِکبَضَغ ْنِم  َكُریِجَتْسَن  اَّنِإَف  ًهَطْخَس  اَهَْتلَسْرَأ  ًهَمِْقن َو  اَهَْتثََعب  َْتنُک  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 

یم ناــما  وــت  زا  تمــشخ ، زا  اــم  سپ  يا ، هداتــسرف  مـشخ  يور  زا  يا و  هـتخیگنارب  رفیک  يارب  ار  اــهربا )  ) نآ رگا  ادــنوادخ و 
3/36 .میهاوخ

دنوادخ مشخ  هدنب و  يورین 

َکِطْخُِسب ُضَْهنَت  َال  ِیتَقاَط  َّنِإ  َو 

.دنک 5/39 یمن  يربارب  وت  مشخ  اب  نم ، تقاط  انامه  و 
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وا وفع  هطساو  هب  ادخ ، مشخ  زا  ندش  اهر 

َکِطْخُس ِراَسِإ  ْنِم  َكِْوفَع  َقِیلَط  َحَبْصَأَف  َنیِمِرْج ، _ ُْملا ِتاَطَرَو  ْنِم  َکِقِیفْوَِتب  ُهَتْصَّلَخ  ...ْدَق  ْنَم  َهَوْسُأ  ِیْنلَعْجا  َو 

، تمشخ دنب  دیق و  زا  توفع  هطساو  هب  سپ  .يدناهر  نامرجم ، ياه  بالجنم  زا  ار  وا  دوخ ، قیفوت  هب  هک  نادرگ  یـسک  هوسا  ارم  و 
10/39 .تسا هدیدرگ  اهر 

شمشخ زا  سپ  ادخ ، ندشن  دونشوخ 

َِکبَضَغ َدَْعب  ُْهنَع  یَضَْرت  َال  ْنَم  َضاَرْعِإ  یِّنَع  ْضِْرُعت  َال 

100/47 .يوش یمن  دونشوخ  وا  زا  تمشخ  زا  سپ  هک  یسک  زا  ندنادرگور  دننامه  نادرگنور  نم  زا 

دنوادخ مشخ  هدننادرگزاب  لماع 

َكُْوفَع اَّلِإ  َکَطَخَس  ُّدُرَی  َال  َو  َکُْملِح ، اَّلِإ  َکَبَضَغ  ُّدُرَی  َْسَیل  َّمُهَّللا 

.دناشن 13/48 یمنورف  تشیاشخب  زج  ار  وت  مشخ  و  دزاس ، یمن  رود  تا  يرابدرب  زج  ار  وت  بضغ  ادنوادخ ،

وا مشخ  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

َِکبَضَغ ْنِم  َمْوَْیلا  َّمُهَّللا  َِکب  ُذوُعَأ 

.مروآ یم  هانپ  وت  هب  تبضغ  زا  زورما  ادنوادخ 

17/48

یهلا مشخ  زا  نتسج  راهنز 

َکِطَخَس ْنِم  َمْوَْیلا  َِکب  ُریِجَتْسَأ 

18/48 .ما هدروآ  هانپ  وت  هب  تمشخ  زا  زورما 

نمشد مشخ  نتفاین  يدوبهب 

ُُهلِیلَغ ْنُکْسَی  َْمل  َو  ُهَْظیَغ ، ِفْشَی  َْمل  ُهَتْدَدَرَف 

6/49 .يدنادرگزاب ار  وا  دوب ، هتفرگن  رارق  شا  هنیک  هدادن و  يدوبهب  ار  شمشخ  هک  یلاح  رد  سپ 
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هدنب هب  رگمتس ، نتسیرگن  مشخ  اب 

ِقَنَْحلا ِهَّدِش  یَلَع  ِینُرُْظنَی  َو 

7/49 .تسیرگن یم  نم  هب  تخس  مشخ  اب  و 

دوسح مشخ  یتخس 

ِهِْظیَِغب یِّنِم  َیِجَش  ...ْدَق  ٍدِساَح  ْنِم  ْمَک  َو 

9/49 .تفرگ ار  شیولگ  نم ، زا  شمشخ  یتخس  هک  يدوسح  رایسب  هچ  و 

يرگید رب  دوخ  بویع  ندز  تمهت  و  دوسح ، مشخ 

ِهِْدیَِکب ِینَرَحَو  ...ِِهبُویُع َو  ِفْرَِقب  ِینَرَحَو  ...ْدَق  ٍدِساَح  ْنِم  ْمَک  َو 

نم رب  شیوخ  رکم  اب  .تخاـس و  رپ  نم  رب  ِمشخ  زا  ار  شا  هنیـس  نم ، هب  دوخ  ياـه  بیع  نداد  تبـسن  اـب  هک  يدوسح  رایـسب  هچ  و 
.دومن مشخ 

9/49

وا هدنروآ  مشخ  هب  ماجنا  و  ادخ ، یکین 
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َکِطِخاَسَم ِباَِکتْرا  ِنَع  َِکلَذ  ِینَرَجَح  َال  َو  َِکناَسْحِإ ، ِماَْمتِإ  ْنَع  ِیتَءاَسِإ  َکْعَنْمَت  َْمل 

يریگوـلج دَروآ ، یم  مـشخ  هـب  ار  وـت  هـچنآ  باـکترا  زا  ارم  نآ  .تشادـنزاب و  تناـسحا  ندوـمن  ماـمت  زا  ار  وـت  نـم  يرادرکدــب 
13/49 .دومنن

ادخ مشخ  گناب 

َهَّمِّرلا ِهِذَـه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَـه  َتْـمِحَر  اَّلِإ  َکـِئاََهب ، ْنـِم  ُبُـجُْحلا  ُهـْتَراَو  اَِـمب  َو  َِکئاَمْـسَأ ، ْنـِم  ِنوُزْخ  _ َْملاـِب َّمُـهَّللا  َکـُلَأْسَأَف 
؟ َِکبَضَغ َتْوَص  ُعیِطَتْسَت  َْفیَکَف  َكِدْعَر ، َتْوَص  ُعیِطَتْسَت  َال  ِیتَّلا  ...َهَعُولَْهلا 

بات و یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادـنوادخ ، سپ 
؟ دراد ییاناوت  ار  تمـشخ  گناب  هنوگچ  سپ  درادن ، ار  تربا  شرغ  يادـص  ییاناوت  هک  ییامن ، محر  رارقیب  هدیـسوپ  ناوختـسا  نیا 

5/50

: دنوادخ مشخ  زا  هدنب ، ییاهر  لماوع 

نامسآ نیمز و  لها  تعافش  .أ 

َِکبَضَغ ْنِم  ِیتاََجن  اَِهب  ُنوُکَت  ِیتَعاَفَش  ْنِم  َكَْدنِع  ُدَکْوَأ  ٍهَعاَفَش  ْوَأ  ...ٍهَوْعَِدب  ُْهنِم  ِیَنلاَنَیَف 

نآ هلیـسو  هب  تمـشخ  زا  نم  ییاهر  هک  تسا ، رتزاسراک  وت  دزن  نم  تعافـش  زا  هک  دنک  یتعافـش  ای  دسر  نم  هب  وا  زا  ییاعد  سپ 
لصاح

27/31 .دوش

یهلا وفع  .ب 

َکِطْخُس ِراَسِإ  ْنِم  َكِْوفَع  َقِیلَط  َحَبْصَأَف  ...َنِیئِطاَْخلا  ِعِراَصَم  ْنَع  َكِزُواَجَِتب  ُهَتْضَْهنَأ  ْدَق  ْنَم  َهَوْسُأ  ِیْنلَعْجا  َو 

دنب دیق و  زا  توفع  هطـساو  هب  سپ  .يدرک  دنلب  ناراکاطخ  ياه  هاگ  ْنداتفا  زا  ار  وا  دوخ ، تشذگ  اب  هک  نادرگ  یـسک  هوسا  ارم  و 
10/39 .تسا هدیدرگ  اهر  تمشخ ،

َكُْوفَع اَّلِإ  َکَطَخَس  ُّدُرَی  ...َْسَیل  َّمُهَّللا 

.دناشن 13/48 یمن  ورف  تشیاشخب  زج  ار  وت  مشخ  ادنوادخ 

نآرق .ج 
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اًِدئاَذ َكِدوُدُح  يِّدَعَت  َکِطْخُس َو  ْنَع  اَْینُّدلا  ِیف  اََنل  ...َنوُکَی  یَّتَح  ِقاَفِّنلا  یِعاَوَد  ِْرفُْکلا َو  ِهَّوُه  ْنِم  ِِهب  اَنْمِصْعا  َو 

زا زواجت  وت و  مشخ  زا  ام  هدنرادزاب  ایند  رد  ات  .رادـهگن  ییورود  ياه  هزیگنا  رفک و  لادوگ  رد ) طوقـس   ) زا ار  ام  نآرق ،)  ) نآ اب  و 
12/42 .دشاب تدودح 

نداد هقدص  ادخ و  زا  يرازگ  ساپس  .د 

َِکبَضَغ ْنِم  ْمُُهتاََجن  َْتناَک  اَهِیف  َو  َكِدیِزَِمل ، اًبَلَط  ََکل  اُوقَّدَصَت  َو 
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16/45 .دوب هتفهن  تمشخ  زا  ناشیا  تاجن  اهنیا  همه )  ) رد دنداد و  هقدص  وت  ياضر )  ) يارب وت ، تمعن )  ) ندوزفا ِبلط  تهج  و 

ادخ هدننکدونشوخ  یساپس  ه ._

َکِطْخُس ْنِم  ِینِّجَنَف  یِّنَع ، َكاَضِر  َغَْلبَم  ُنوُکَی  اًدْمَح  ...ِیْلقَع  ِیناَِسل َو  یِسْفَن َو  َكُدَمَْحت 

تتخـس مشخ  زا  ارم  سپ  .دـشاب  نم  زا  وت  يدونـشوخ  هزادـنا  هب  هک  یـساپس  .دـننک  یم  يرازگ  ساپـس  ار  وت  ملقع ، مناـبز و  منت و 
.هد تاجن 

6/51

ینتورف عوشخ 

قالخا تلصخ 

تافص تاّیصوصخ 

ینتورف عوضخ 

هانگ اطخ 

ناراکاطخ شزغل  نداد  هولج  سْفن و 

َنِیئِطاَْخلا َِللَز  ْنِم  ٌهَّلَز  َیِه  ...َْکَیلِإ َو  ُهَِجئاَوَح  ُعَفْرَی  ْنَم  َیلِإ  اَهَْعفَر  یِسْفَن  ِیل  َْتلَّوَس  ...ْدَق  ٌهَجاَح  َْکَیلِإ  ِیل  َّمُهَّللا َو 

.دـیارآ و یم  میارب  هدرک  بلط  وت  زا  ار  شیاه  تجاح  هک  یـسک  زا  ار  نآ  عفر  نم  سفن  هک  مراد  یتجاـح  وت  يوس  هب  ادـنوادخ و 
15/13 .تسا ناراکاطخ  ياه  شزغل  زا  یشزغل  نیا 

دنوادخ سرت  زا  ناراکاطخ ، نتسیرگ 

َنُوئِطاَْخلا ُبِحَْتنَی  ِِهتَفیِِخل  ْنَم  اَی  َو 

.دنیرگ 3/16 یم  تخس  وا  سرت  زا  ناراکاطخ  هک  یسک  يا  و 

اهاطخ هطساو  هب  هدنب ، تشپ  نتشگ  نیگنس 

ُهَرْهَظ اَیاَطَْخلا  ِتَرَقْوَأ  يِذَّلا  اَنَأ 

.هدرک نیگنس  ار  شتشپ  اهاطخ  هک  منامه  نم 
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14/16

اَیاَطَْخلا ُْهتَلَْقثَأ  ْدَق  يِرْهَظ  اَذَه  َو 

29/16 .هدرک نیگنس  ار  نآ  اهاطخ  هک  تسا  نم  تشپ  نیا  و 

ناراکاطخ ندرگ  ییاهر  ببس 

َنِیئِطاَْخلا ِباَقِر  ُكاَکَف  اَِهب  ِیتَّلا  َِکتَمْحَِرل  ًءاَجَر  ...یِسْفَن  اَذَِهب  ُخِّبَوُأ  اَمَّنِإ  َو 

تسا ناراکاطخ  ياه  ندرگ  ییاهر  هک  وت -  تمحر  هب  يراودیما  نوچ  منک ، یم  شنزرس  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  ور  نیا  زا  اهنت  و 
.دشاب یم  - 

28/16

وا هب  ادخ  يزور  اهاطخ ، زا  هدنب  يرادهگن 

اَیاَطَْخلا َنِم  َظُّفَحَّتلا  ِیْنقُزْرا  َو 

.نک ما  يزور  ار  اهاطخ  زا  يراددوخ  و 

13/22

نیدلاو يارب  نادنزرف ، ندنادرگن  راکاطخ 
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َنِیئِطاَخ َال  ...َنیِصاَع َو  َْریَغ  ...ِیل  ْمُْهلَعْجا  َو 

.هدن 4/25 رارق  راکاطخ  شکرس و  نم  هب  تبسن  ار  نانآ  و 

اطخ زا  ندش  هتشاد  هگن  ادخ و  زا  سرت 

َكاَْوقَِتب ِءاَطَْخلا  َِللَّزلا َو  ِبُونُّذلا َو  َنِم  َنیِموُصْعَْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هدش  هتشاد  هگن  اطخ  یتسردان و  ناهانگ و  زا  وت ، زا  سرت  اب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

اهاطخ ِراهم  اب  هدنب ، ندش  هدیشک 

اَیاَطَْخلا ُهَّمِزَأ  ُْهتَداَق  ...ْنَم  ُماَقَم  اَذَه 

6/31 .هدیشک دوخ  ِیپ  زا  ار  وا  اهاطخ  ياهراهم  هک  تسا  یسک  ماقم  نیا 

ایاطخ زا  هدنب ، يراددوخ  لماع 

َِکتَُّوق ْنَع  اَّلِإ  اَیاَطَْخلا  ِنَع  ِیب  َكاَسِْمتْسا  َال  ...ُهَّنِإ  َّمُهَّللا َو 

19/31 .تسین نکمم  میارب  اهاطخ  زا  يراددوخ  وت ، تردق  هب  زج  ادنوادخ 

اطخ هب  نتشگزاب  نتسکش و  هبوت 

َِکلَذَک َنوُکَأ  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإَف  ِِهتَئیِطَخ ، ِِهْبنَذ َو  ِیف  ٌِدئاَع  َو  ِِهَتبْوَِتل ، ٌخِساَف  َكَْدنِع  ِْبیَْغلا  ِْملِع  ِیف  َوُه  َْکَیلِإ َو  َباَت  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا 

دومن هبوت  تهاگرد  هب  هک  يا  هدنب  ره  ادنوادخ ،

نینچنیا هک  مرب  یم  هاـنپ  وـت  هب  نم  اـنامه  سپ  دـشاب ، شیاـطخ  هاـنگ و  هب  هدـننک  تشگزاـب  نکـش و  هبوـت  تناـهنپ ، مـلع  رد  یلو 
20/31 .مشاب

اهاطخ رد  عیفش  ادخ ، مرک 

َکَمَرَک َياَیاَطَخ  ِیف  ْعِّفَش  َو 

24/31 .نادرگ میاهاطخ  عیفش  ار  تمرک  و 

شیاهاطخ زا  هدنب ، ندیسرت 
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َكُْوفَع یِّنِمْءُوْیلَف  َياَیاَطَخ  ِیْنتَلَجْوَأ  ْدَق  َو 

25/31 .دنادرگ نمیا  ارم  تشیاشخب  دیاب  سپ  هدناسرت ، ارم  میاهاطخ  و 

هدننک هبوت  ناراکاطخ  رب  ادخ ، ینابرهم 

َنِیبِینُْملا َنِیئِطاَْخِلل  ُمیِحَّرلا  ...َْتنَأ  َکَّنِإ 

.ینابرهم هشیپ ، هبوت  ِناراکاطخ  رب  وت  انامه 

29/31

هدنب يارب  اطخ  هدنیارآ  دب ، هشیدنا 

ُتْطَّرَفَف ِءوُّسلا  ُرِطاَخ  َءاَطَْخلا  َِیل  َلَّوَس  َو 

16/32 .مدومن یهاتوک  وت ) نامرف  زا   ) سپ تسارآ ، نم  يارب  ار  اطخ  ْدب  هشیدنا  و 

اطخ زا  رابنارگ  یتشپ  اب  ادخ ، هاگرد  هب  ندمآ 

اَیاَطَْخلا َنِم  ٍلَْقثُم  ٍرْهَظ  ...ٍهَعِشاَخ َو  ٍسْفَِنب  َكاَّقَلَتَف  ...َْکنِم  ِهِسْفَِنل  اَیْحَتْسا  ِنَم  ُماَقَم  اَذَه  َو 
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شیپ اهاطخ ، راب )  ) زا رابنارگ  یتشپ  نتورف و  يدوجو  اب  سپ  .تشگ  هدنمرـش  وت  زا  شیوخ ، هرابرد  هک  تسا  یـسک  هاگیاج  نیا  و 
.تسوت يور 

19/32

ناگدنب ياهاطخ  زا  ادخ ، یهاگآ 

َنیِرِظاَّنلا َنوُد  اَْهیَلَع  َِعلَّطُْملا  َْتنُک  اَهاَْنبَکَتْرا  ٍهَئیِطَخ  ...ْمَک 

2/34 .ناگدننیب رگید )  ) هن يدوب  علّطم  نآ  رب  وت  و ) ، ) میدش بکترم  هک  ییاطخ  رایسب  هچ 

يراکاطخ زا  ناگدنب ، هدنرادزاب 

ِهَئیِطَْخلا ِفاَِرْتقا  ...ْنَع  اًرِجاَز  ...ِهَرْوَْعلا  َنِم  َتْرَتَس  اَم  ْلَعْجاَف 

3/34 .هد رارق  يراکاطخ  زا  هدنرادزاب  يدناشوپ ، هک  اه  بیع  نآ  سپ 

ناراکاطخ ياه  هاگ  ْنداتفا 

َنِیئِطاَْخلا ِعِراَصَم  ْنَع  َكِزُواَجَِتب  ُهَتْضَْهنَأ  ْدَق  ْنَم  َهَوْسُأ  ِیْنلَعْجا  َو 

10/39 .يدرک دنلب  ناراکاطخ  ياه  هاگ  ْنداتفا  زا  ار  وا  دوخ ، تشذگ  اب  هک  نادرگ  یسک  هوسا  ارم  و 

اطخ زا  یکاپ  ناضمر و  نایاپ 

ِتاَئیِطَْخلا َنِم  ِهِیف  اَنَْتیَّفَص  ْدَق  اَّنَع َو  َیِضَْقنَی  یَّتَح  ِهِماَّیَأ  ِخاَلِْسنا  َعَم  اَِنتاَِعبَت  اَّنَع  ْخَلْسا  َو 

ام زا  ار  نامیاه  یتخس  شیاهزور  نتشذگ  اب  و 

15/44 .يا هتخاس  هزیکاپ  اهاطخ  زا  نآ  رد  ار  ام  هک  درذگب  ام  زا  یلاح  رد  هام ) نیا   ) ات .نکب 

اهاطخ یکرچ  هدنیوش  ناضمر ،

ِتاَئیِطَْخلا َسَنَد  اَّنَع  َْتلَسَغ  ...اَمَک  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.یتسش 36/45 ام  زا  ار  اهاطخ  یکرچ  هک  روط  نامه  وت  رب  دورد 

ناضمر هام  رد  اطخ ، زا  ادخ  نتشذگرد 
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َكِْوفَِعب اَّنَع  ُفْعا  ...ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...اَّنِم  ٍدُّمَعَت  یَلَع  ٍهَئیِطَخ  ْنِم  ِهِیف  اَْنبَسَتْکا  ...اَم  َّمُهَّللا َو 

ام زا  دوخ  وفع  هب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  میتفر ؛ شراب  ریز  دمع  يور  زا  هام )  ) نآ رد  ام  هک  ییاطخ  ادـنوادخ و 
47/45 .رذگرد

هدنب ياطخ  زا  نتشذگرد  ناضمر و  ندش  يرپس 

اَناَیاَطَخ ْنِم  ِرْهَّشلا  اَذَه  ِخاَلِْسنِاب  اَنْخَلْسا  َّمُهَّللا 

.روآرد 49/45 اهاطخ  زا  ار  ام  هام ، نیا  نتشذگ  اب  ادنوادخ 

رطف دیع  زور  هبوت  اب  اطخ ، هب  نتشگنزاب 

ٍهَئیِطَخ ِیف  اَهَدَْعب  ُدوُعَی  َال  ...ْنَم  ََهبَْوت  ...اَنِرِْطف  ِمْوَی  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

.ددرگ 52/45 یمنزاب  ییاطخ  هب  هبوت  زا  سپ  هک  یسک  هبوت  .مینک  یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  نامرطف  ِزور  رد  ام  ادنوادخ 
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اطخ هب  رارقا 

ُُهْتمَرَتْجا اَیاَطَْخلا  َنِم  ٍلِیلَج  َو  ُُهْتلَّمََحت ، ِبُونُّذلا  َنِم  ٍمیِظَِعب  اًفِرَتْعُم  ...َْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه  َو 

هدش نآ  بکترم  هک  ییاهاطخ  ِیگرتس  هب  ما و  هتفر  نآ  راب  ریز  هک  یناهانگ  یگرزب  هب  هدننک  فارتعا  وت ، هاگـشیپ  رد  منم  کنیا  و 
69/47 .ما

َياَیاَطَِخب ارِقُم  ِیْبنَِذب ، اًفِرَتْعُم  ...یِْسمُأ  ُِحبْصُأ َو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

7/52 .منک یم  رارقا  میاهاطخ  هب  مراد و  فارتعا  مهانگ  هب  هک  یلاح  رد  مروآ ، یم  ماش  هب  ار  حبص  حبص و  هب  ار  بش  نم  ادنوادخ ،

ِِهتَئیِطَِخب َفَرَتْعا  َو  َُهبُونُذ ، َرَثْکَتْسا  ِنَم  َلاَءوُس  ...َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

هدومن فارتعا  شیاطخ  هب  و  هتـسناد ، رایـسب  ار  شناهانگ  هک  یـسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 
.تسا

9و8/52

ِیْبنَِذب ُّرِقُْملا  اَنَأَف 

4/53 .ما هتشاد  رارقا  دوخ ، هانگ  هب  نم  اریز 

ناراکاطخ هب  ادخ ، نداد  تلهم 

َنِیئِطاَْخلا ِراَْظنِِإب  ُلَّضَفَتَی  ...ْنَم  اَی  َو 

.یهد 75/47 یم  تلهم  ار  ناراکاطخ  دوخ  لّضفت  اب  هکنآ  يا  و 

هدنب ندوب  راکاطخ 

ُِرثاَْعلا ُئِطاَْخلا  ُفِرَتْعُْملا  ُءیِسُْملا  اَنَأ 

.راکشزغل راکاطخ  هدننک  فارتعا  ِراکدب  منم 

76/47

هدنب زا  اهاطخ ، هب  یگدولآ  ندرب 

اَیاَطَْخلا َنَرَد  یِّنَع  ْبِهْذَأ  َو 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 958 

http://www.ghaemiyeh.com


112/47 .رَبب نم  زا  ار  اهاطخ  ِیگدولآ  و 

ناراکاطخ زا  ادخ ، نتشذگ  ببس 

َنِیئِطاَْخلا ِنَع  ِِهب  َتْوَفَع  يِذَّلا  َكِْوفَع  َمیِظَع  وُجْرَأ  َُکْتیَتَأ 

7/48 .یتشذگ ناراکاطخ  ریصقت )  ) زا نآ  اب  هک  یشیاشخب  مراودیما ، تگرزب  شیاشخب  هب  هک  یلاح  رد  ما ، هدمآ  وت  هاگرد  هب 

شیوخ ياطخ  رد  ندوب ، دّدرم 

ِیتَئیِطَخ ِیف  ُدِّدَرَتُْملا  ...اَنَأَف 

.متسه دوخ  ياطخ  رد  ددرم  نم  ور  نیا  زا 

1/53

هبطخ

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ندناوخ  هبطخ  ْنآرق  اب 

ِِهب ِبیِطَْخلا  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف 

6/42 .تسرف دورد  دنار ، نخس  نآ  اب  هک  دّمحم  رب  سپ 
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ییاهر یصالخ 

هدعو فلُخ 

ناطیش هدعو  فلخ 

اَنَفَلْخَأ اَناَّنَم  ْنِإ  َو 

7/25 .دنک هدعو  فلخ  دهد ، دیون  ام  هب  رگا  و 

شنایهاپس ندرک  هدعو  فلخ  و  نمشد ،

ُهاَیاَرَس ْتَفَلْخَأ  ْدَق  اًیِّلَُوم  ََربْدَأ  َو 

.دندرک فّلخت  دندوب ، هتفگ  هچنآ  زا  شنایهاپس  هک  یلاح  رد  .دومن  رارف  هدرک ، تشپ  و 

6/49

شنیرفآ تقلخ 

ییاهنت تولخ 

یگشیمه دولخ 

صالخا صولخ 

مَخ

ادخ يارب  هدنب ، نتشگ  مخ 

یَنَْحناَف ََکل  َأَطْأَطَت  ْدَق 

9/12 .هدش مخ  وت  يارب  ینتورف  لاح  اب 

تشهب رد  هویم ، عاونا  هب  هدش  مخ  ِناتخرد 

...ْنِم اَهِیف  َتْدَدْعَأ  اَم  ْمِهِراَْصبَِأل  اَْهنِم  ْحَِّول  َو 

...ِرَمثَّلا ِفُونُِصب  ِهَیِّلَدَتُْملا  ِراَجْشَْألا 
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ناشناگدـید لباقم  رد  هتـشگ ، مخ  اـه  هویم  عاونا  هب  ناـشیاه  هخاـش  هک  یناـتخرد  زا  يا  هتخاـس  هداـمآ  تشهب )  ) نآ رد  ار  هچنآ  و 
4/27 .زاس نایامن 

باوخ

هنابش ِباوخ  شمارآ و 

ِهِماَنَم ِِهتَحاَر َو  ْنِم  اوُسَْبلَِیل  اًساَِبل  ُهَلَعَج  ...َْلیَّللا َو  ُمَُهل  َقَلَخَف 

.دننک ربرد  ار  باوخ  یتحار و  هماج  ات  تخاس  ششوپ  ار  نآ  دیرفآ و  نانآ  يارب  ار  بش  سپ 

5/6

هدولآ باوخ  باوخ  زا  رت  شوخ  نیدلاو ، زا  يربنامرف 

ِناَنْسَْولا ِهَْدقَر  ْنِم  ِیْنیَِعل  َّرَقَأ  اَمِِهب  يِِّرب  َّيَِدلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو 

.هد 5/24 رارق  رت  شوخ  هدولآ ، باوخ  ِباوخ  زا  مرظن ، رد  ار  ود  نآ  هب  يراکوکین  مردام و  ردپ و  زا  تعاطا  و 

ادخ مشچ  نتفرن  باوخ  هب 

ُماَنَت َال  ِیتَّلا  َِکْنیَِعب  َّنُهُّلُک  ...ٌتاَِعبَت َو  َّیَلَع  َّمُهَّللا َو 

، دباوخ یمن  هک  وت  مشچ  شیپ  اهنآ  همه  تسا و  ییاه  يراتفرگ  مدرم ) قوقح  زا   ) ارم ادنوادخ و 
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18/31 .دراد رارق 

ناربخ یب  باوخ  زا  هدنب ، ندومن  رادیب 

َنِیِلفاَْغلا ِهَْدقَر  ْنِم  ِینْهِّبَن  َو 

91/47 .امرف رادیب  نالفاغ ، باوخ  زا  ارم  و 

هدنب زا  نمشد ، تسارح  مشچ  نتفخن 

ِِهتَساَرِح ُْنیَع  یِّنَع  ْمَنَت  َْمل  ...ٍّوُدَع  ْنِم  ْمَکَف 

4/49 .تفخن نم  زا  شا  ینابهگن  مشچ  هک  ینمشد  رایسب  هچ  سپ 

یتسپ يراوخ 

ناگدننکراوخ يراوخ  زا  هدنب ، ندیدن  نایز  ِطرش 

َنِیلِذاَْخلا ُنَالْذِخ  ُهْرُرْضَی  َْمل  َْتَیلاَو  ْنَم  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.دناسرن نایز  وا  هب  ناگدننکراوخ  يراوخ  يدومن ، يرای  وت  هک  ار  سک  ره  ادنوادخ 

12/5

شندشن يرای  و  ادخ ، طّسوت  هدشراوخ 

َْتلَذَخ ْنَِمل  َرِصاَن  َال  َو 

.تسین 7/7 يا  هدنهد  يرای  يدومن ، راوخ  هکنآ  يارب  و 

نادنمزاین ارقف و  ندرمش  راوخ 

َنیِّلِقُْملِاب ِءاَرْزِْإلا  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

.ناتسد 3و1/8 یهت  ندرک  ریقحت  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

هدید متس  ندنادرگ  راوخ 

اًفوُْهلَم َلُذَْخن  ...ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 
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4و1/8 .مینادرگ راوخ  ار  يا  هدید  متس  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

راوخ يربنامرف  دننامه  ادخ ، هاگشیپ  رد  نداتسیا 

ِلِیلَّذلا ِِملْسَتْسُْملا  َفُوقُو  َكِّزِع  ِباَِبب  ٌِفقاَو  .یَِهلِإ  اَی  اَذ  اَنَأ  اَهَف 

4/12 .ما هداتسیا  راوخ ، يربنامرف  نوچمه  وت  تّزع  هاگرد  هب  نم ، يادخ  يا  سپ 

دوخ هب  هدننک  متس  ِراوخ  هدنب 

...ِهِسْفَِنل ِِملاَّظلا  ِلِیلَّذلا  ِْدبَْعلا  َلاَقَم  ُلُوقَأ  َْلب  ...

7/12 .میوگ یم  نخس  هدومن  متس  دوخ  هب  هک  راوخ  يا  هدنب  دننامه  هکلب  ...

هدشراوخ ره  سردایرف  ادخ ،

ٍدیِرَف ٍلوُذْخَم  ِّلُک  َثْوَغ  اَی  َو 

4/16 .اهنت هدشراوخ  ره  سردایرف  يا  و 

ادخ يارب  يراوخ ، اب  ندیلام  كاخ  هب  ور 
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؟ اًلُّلَذَت ُهَهْجَو  ََکل  َرَّفَع  ْنَّمَع  ٌزِواَجَتُم  ...یَِهلِإ  اَی  َْتنَأ ، ْلَه 

؟ يرذگ یمرد  دیلام ، كاخ  هب  ار  دوخ  يور  وت  يارب  يراوخ  هب  هکنآ  زا  وت  ایآ  نم  يادخ  يا 

15/16

ادخ هب  دنمزاین  هدنب  ندنادرگن  راوخ 

َکَنوُد ٍدَحَِأب  َْکنَع  ِینْغَتْسَی  َال  ْنَم  ْلُذَْخت  َال  ...یَِهلِإ 

16/16 .نادرگن راوخ  ددرگ ، یمن  زاین  یب  وت  ریغ  زا  هک  ار  یسک  نم  يادخ 

َْکَیلِإ ِیتَقاَف  َْدنِع  ِیْنلُذَْخت  َال  َو 

.زاسن مراوخ  تیوس  هب  ما  يدنمزاین  ماگنه  و 

116/47

هدننکراوخ ياه  يدب  زا  هدنب ، نتشادزاب 

َِیتاَئِّیَـس ْنَع  َِعْلقُأ  ...ْنَِأل  َّیَلَع  َْکنِم  اًلُّضَفَت  َو  ِیل ، َْکنِم  اًیِّنََأت  َْلب  َکـْیَلَع ، یِمَرَک  ْنِم  َکـِلَذ  َْسَیل  ...یِّنَع َو  َکـُتاَنَأ  َکـِلَذ  ْنِم  ُبَجْعَأ 
ِهَِقلْخ _ ُْملا

نم رب  وت  لّضفت  زا  نم و  رب  وت  يرابدرب  زا  هکلب  .تسوت  دزن  نم  ندوب  یمارگ  زا  هن  نیا  تسا و  نم  اب  وت  يرابدرب  نآ  زا  رت  تفگش 
26/16 .موش ادج  ما -  هدننکراوخ  ياه -  يدب  زا  هکنیا  يارب  .تسا 

ناگدنب ندرک  راوخ  و  ناطیش ،

َِکتَیِصْعَِمب اَِنناَِهْتما  َو  َِکتَعاَط ، ْنَع  اَِنلاَلْضِإ  ِیف  ُهَسْفَن  َعِمُْطی  ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

.میرب یم  هانپ  وت  هب  دنک ، عمط  تا  ینامرفان  هب  ام  ندومن  راوخ  تتعاط و  زا  ام  ندرک  هارمگ  رد  ناطیش )  ) وا هکنیا  زا  ام  ادنوادخ 

2و1/17

هدنب طّسوت  ناطیش ، ندومن  راوخ  لماع 

َِکتَّبَحَم ِیف  اَِنبوُؤُِدب  ُْهِتبْکا  َو 

3/17 .امن راوخ  ار  وا  تا -  یتسود  رد  ام -  رمتسم  ششوک  اب  و 
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شسفن شیپ  هدنب ، ناهنپ  يراوخ 

اَهِرَدَِقب یِسْفَن  َْدنِع  ًهَنِطَاب  ًهَّلِذ  ِیل  َْتثَدْحَأ  اَّلِإ  اًرِهاَظ  ازِع  ِیل  ْثِدُْحت  َال  َو 

.يروآ 4/20 دیدپ  مدوخ  دزن  رد  یناهنپ  یّتلذ  هزادنا  نامه  هب  هکنآ  رگم  رواین ، دیدپ  میارب  راکشآ  یتّزع  و 

وا ندومن  يرای  هب  هدنب ، يراوخ  ِلیدبت 

َهَرْصُّنلا َنِیبَْرقَْألا  ِنَالْذِخ  ْنِم  ...ِیْنلِْدبَأ  َو 

7/20 .امرف لّدبم  ندومن  يرای  هب  ار  ناشیوخ  ندنادرگ  راوخ  نم  هرابرد  و 

ندش يراوخ  راوازس  ببس 

َکَضاَرْعِإ َکَْعنَم َو  َکَنَالْذِخ َو  َِکلَِذب  َّقِحَتْسَأَف  ...ُتْرِرُطْضا  اَذِإ  َكِْریَِغب  ِهَناَِعتْسِالِاب  یِِّنتْفَت  َال  َو 

راوازس نآ ، ببس  هب  ات  .نکن  شیامزآ  ما ، یگدنامرد  تقو  هب  نارگید  زا  نتساوخ  يرای  هب  ارم  و 
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.موش وت  ندنادرگ  يور  یگرهب و  یب  يراوخ و 

12/20

یتسد گنت  اب  هدنب ، هوکش  ندنادرگن  راوخ 

ِراَْتقِْإلِاب یِهاَج  ْلِذَْتبَت  َال  َو 

26/20 .زیرم ورف  یتسدگنت ، اب  ار  مهوکش  و 

ندوب ادخ  ِراوخ  هدنب 

ََکل اًرِخاَد  اًْدبَع  ُْتیَْسمَأ  ُتْحَبْصَأ َو  یَِهلِإ 

7/21 .ماوت راوخ  هدنب  هک  یلاح  رد  مدرک ،  رس  هب  ار  ماش  حبص و  نم ، يادخ 

هدنب هرابرد  هدننکدبدصق  ندومن  راوخ 

ُهَّزِع َّلُِذت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

لیدـبت تـّلذ  هـب  ار  شتّزع  اـت  هد ، رارق  يّدـس  وا  لـباقم  رد  زاـس و  شفرــصنم  نـم  زا  دـنک ، يدــب  نـم  اـب  دراد  دــصق  سک  ره  و 
8و7/23 .ییامن

يراوخ اب  هدنب ، هرابرد  هدنراد  دب  دصق  ندرگ  ندروآ  ورف 

ُهَتَبَقَر َّلُِذت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

يراوـخ هـب  ار  شندرگ  اـت  هد ، رارق  يّدــس  وا  لـباقم  رد  زاــس و  شفرــصنم  نـم  زا  دــنک ، يدــب  نـم  اــب  دراد  دــصق  سک  ره  و 
8و7/23 .يروآورف

ادخ هلیسو  هب  ندیسر ، تّزع  هب  ّتلذ  زا 

َِکب ِّلُّذلا  َنِم  َنیِّزَعُْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هدیسر  تّزع  هب  ّتلذ  زا  وت  يرای  هب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

اهنآ ناینیسپ  عمط  عطق  و  نمشد ، نتخاس  راوخ 

ْمُهَدَْعب ْنَم  َعاَمْطَأ  ْمِِهیْزِِخب  ْعَْطقا  َو 
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.امن 5/27 عطق  ار  ناشناگدنیآ  عمط  نانآ ، يراوخ  اب  و 

نتشگ راوخ  و  ادخ ، ریغ  زا  ندیبلط  تّزع 

اوُّلَذَف َكِْریَِغب  َّزِْعلا  اُوبَلَط  ٍساَنُأ  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ُْتیَأَر  ْدَق  ْمَکَف 

6/28 .دنتشگ راوخ  دنتساوخ و  تّزع  وت  ریغ  زا  هک  مدید  یمدرم  زا  رایسب  هچ  نم ، يادخ  يا 

ماو يراوخ  ّتلذ و 

ِهاَیَْحلا ِیف  ِِهتَّلِذ  ْنِم  ِّبَر ، اَی  َِکب ، ُریِجَتْسَأ  َو 

2/30 .یگدنز رد  ماو )  ) نآ يراوخ  زا  نم -  راگدرورپ  يا  میوج -  یم  وت  زا  هانپ  و 

يراوخ اب  ِندنکفا  ریز  هب  رس 

اًلِّلَذَتُم َِکتَّزِِعل  ُهَسْأَر  َأَطْأَط  َو  ...

.هدنکفا 9/31 ریز  هب  ار  شرس  تتّزع  يارب  ْيراوخ  اب  و 
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راوخ هدنب  ندومن  يراز  ادخ و  راتفر 

ُهَمِحَرَف ٌلِیلَذ  ٌْدبَع  ِْهَیلِإ  َعَّرَضَت  ٍزیِزَع  َلِْعف  ِیب  ْلَْعفا  َو 

24/31 .امن راتفر  هدومن ، ینابرهم  وا  هب  سپ  هدرک ، يراز  وا  شیپ  یلیلذ  هدنب  هک  يزیزع  ِراتفر  نوچمه  نم  اب  و 

هدنب نتخاس  راوخ 

َنیِریِج _ ُْملا َْریَخ  اَی  ِیْنلُذَْخت  َال  َو 

.ناگدنهد هانپ  نیرتهب  يا  .زاسن  راوخ  ارم  و 

32/32

گرم رادید  زا  ناگدنب ، نتخاسن  راوخ 

ِِهتَراَیِِزب اَنِزُْخت  َال  َو 

4/40 .زاسن راوخ  ار  ام  شرادید  زا  و 

ادخ هاگرد )  ) زا شندنادرگرب  اب  هدنب ، ندرکن  راوخ 

َْکنَع ِّدَّرلِاب  ِینْمُسَت  َال  َو 

.زاسن راوخ  ارم  ما ، هنیس  رب  ندز  در  تسد  اب  و 

1/41

ناگدنب ماقم  يراوخ  و  نآرق ،

اَنِماَقَم َّلُذ  َْکیَلَع  ِضْرَْعلا  ِِفقْوَم  ِیف  ِنآْرُْقلِاب  ْمَحْرا  َو 

.نک محر  ام  يراوخ  رب  میوش ، یم  هضرع  تهاگشیپ  هب  هک  نداتسیا  ياج  رد  نآرق ، تکرب )  ) هب و 

15/42

ناضمر هام  رد  ادخ ، ربارب  رد  يراوخ 

َْکیَدَی َْنَیب  ِهَّلِّذلا  ...ِهاَلَّصلا َو  یَلَع  ِِهْلَیل  ِیف  ...اَّنِعَأ  َو 
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17/44 .امن يرای  تهاگشیپ ، رد  يراوخ  زامن و  رب  شبش  رد  ار  ام  و 

شنانمؤم هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نتخاسن  راوخ 

ُهَعَم اُونَمآ  َنیِذَّلا  َِّیبَّنلا َو  ُهَّللا  يِزُْخی  َال  َمْوَی  ...

11/45 .دنک یمن  راوخ  ار  دنا  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  ربمایپ و  دنوادخ ، هک  يزور  ...

خزود رد  ناشکرس ، ِراب  تّفخ  ِدورو 

َنیِرِخاَد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَداَبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل ، ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  َْتُلق : َو 

مّنهج لخاد  يراوخ  اب  يدوز  هب  دـنزرو ، یم  ربک  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  انامه  .منک  تباجا  ار  امـش  ات  دـیناوخب  ارم  : » يدومرف و 
« .دش دنهاوخ 

15/45

يراوخ اب  خزود ، رد  دورو  هب  یهلا  دیدهت 

َنیِرِخاَد َمَّنَهَج  َلوُخُد  ِهِکَْرت  یَلَع  َتْدَّعََوت  َو  اًراَبِْکتْسا ، ُهَکَْرت  َو  ًهَداَبِع ، َكَءاَعُد  َْتیَّمَسَف 

15/45 .يداد رادشه  ار  يراوخ  اب  مّنهج  رد  ندش  لخاد  نآ ، كرت  رب  يدیمان و  رابکتسا  ار  نآ  كرت  تدابع و  ار  ندرک  اعد  سپ 

نادنمزاین ندنادرگن  راوخ 
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ِْهَیلِإ ِهَجاَْحلا  َلْهَأ  ُرِقَتْحَی  َال  ْنَم  اَی  َو 

.درامش 3/46 یمن  تسپ  راوخ و  ار  شنادنمتجاح  هک  یسک  يا  و 

ادخ يدنمجرا  ربارب  رد  ندوب  راوخ 

ٌریِقَح َِکفَرَش  ِْبنَج  ِیف  ٍفیِرَش  ُّلُک  َو 

.تسا 13/46 ریقح  تا  يراوگرزب  رانک  رد  يراوگرزب  ره  و 

نادنمتواقش ِيراوخ 

اََهل ُهَْتلَذَخ  ِهَواَقَّشلا  ِلْهَأ  ْنِم  َناَک  ْنَم 

17/46 .ینک یم  راوخ  تهج  نآ  زا  ار  وا  دشاب ، نادنمتواقش  زا  هک  ره 

هدننکراوخ ِيدیماان 

َْکنِم َباَخ  ْنَِمل  َُهلِذاَْخلا  ُهَْبیَْخلا  َو 

.هدش 19/46 دیماان  وت  زا  هک  تسیسک  يارب  راب  ّتلذ  سأی  و 

يراوخ هب  رارقا 

اًِفئاَخ اًعِشاَخ  اًعِضاَخ  اًلِیلَذ  اًرِغاَص  َْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه  َو 

69/47 .ناسرت عضاوتم ، نتورف ، لیلذ ، تسپ ، وت ، هاگشیپ  رد  منم  کنیا  و 

ٌمِغاَر ٌلِیلَذ  ٌعِضاَخ  َْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَهَف 

.نوبز 4/50 راوخ ، نتورف ، تهاگشیپ  رد  منم  کنیا  سپ 

وا برق  بلط  رد  ادخ ، هاگشیپ  رد  يراز  يراوخ و 

َِهباَنِْإلِاب َِکلَذ  ُْتعَْبتَأ  َُّمث  .ِِهب  ِبُّرَقَّتلِاب  اَّلِإ  َْکنِم  ٌدَحَأ  ُبُْرقَی  َال  اَِمب  َْکَیلِإ  ُْتبَّرَقَت  ...ْدَقَف  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ُهُومَّدَـق  اَم  ْمِّدَـقُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو  َو 
ََکل ِهَناَِکتْسِالا  ِلُّلَذَّتلا َو  َو  َْکَیلِإ ،

وت هب  دوش  یمن  کیدزن  يدحا  هچنآ  هب  یلو  مداتسرفن ، شیپ  دنا ، هداتسرف  شیپ  اهنآ  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياهراک  نم  هچرگ  انامه  و 
هناور نآ  یپ  رد  ار ، وت  يارب  يراز  ینتورف و  وت و  يوس  هب  تشگزاب  سپس  .ما  هتـسج  یکیدزن  وت  هب  نآ ، هب  نتـسج  یکیدزن  اب  زج 
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73و72/47 .ما هتخاس 

ادخ زا  راوخ ، درف  تساوخرد 

ِِسئاَْبلا ِلِیلَّذلا  ِریِقَْحلا  ََهلَأْسَم  َُکْتلَأَس  َو 

74/47 .لاحدب راوخ ، درُخ ، ِتساوخرد  میامن ، یم  تساوخرد  وت  زا  و 

ناراوخ نیرتراوخ 

َنیِّلَذَْألا ُّلَذَأ  َو  َنیِّلَقَْألا ، ُّلَقَأ  ُدَْعب  اَنَأ  َو 

.مناراوخ 75/47 نیرتراوخ  نارتمک و  نیرتمک  نیا ، زا  دعب  نم  و 

ناگدشراوخ ندز  ترچ 

َنِیلوُذْخ _ َْملا ِهَسْعَن  ...ْنِم  ِینْهِّبَن  َو 

.امرف رادیب  ناگدشراوخ ، ترچ  زا  ارم  و 

91/47
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ادخ بناج  زا  هدنب ، هدنریگربرد  ِيراوخ 

َكِْدنِع ْنِم  ُيْزِْخلا  ِْهیَلَع  َلَمَتْشا  ِنَم  ...َْیمَر  ِیب  ِمَْرت  َال  َو 

104/47 .هدش لماش  ار  وا  يراوخ  وت  بناج  زا  هک  یسک  نتخادنا  رود  دننامه  زادنین  رود  ارم  و 

ندش هتخیگنا  رب  زور  رد  هدنب ، نتخاسن  راوخ 

َِکئاَِقِلل ِیُنثَْعبَت  َمْوَی  ِینِزُْخت  َال  َو 

114/47 .زاسن مراوخ  يزیگنا ، یمرب  ترادید  يارب  ارم  هک  يزور  و 

ناگدیرفآ دزن  يدنمجرا  ادخ و  هاگرد  رد  يراوخ 

َکِْقلَخ َْدنِع  ِینَّزِعَأ  َو  َْکیَدَی ، َْنَیب  ِیْنلِّلَذ  َو 

118/47 .راد زیزع  تناگدیرفآ  دزن  رد  نک و  لیلذ  تهاگشیپ  رد  ارم  و 

ّتلذ زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِءاَنَْعلا ِّلُّذلا َو  َنِم  ...ِینْذِعَأ  َو 

119/47 .هد هانپ  یتخس  يراوخ و  زا  ارم  و 

ادخ طّسوت  شندش  هتشاد  یمارگ  تروص  رد  هدنب ، ندشن  راوخ 

ِیُننیُِهی يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَْتمَرْکَأ  ْنِإ  َو 

؟15/48 دنک مراوخ  هکنآ  تسیک  سپ  يراد ، یمارگ  ارم  رگا  و 

ادخ بناج  زا  ندش  راوخ  تروص  رد  هدنب ، ندوبن  مرکم 

ِینُمِرُْکی يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَْتنَهَأ  ْنِإ 

؟15/48 دراد ما  یمارگ  هکنآ  تسیک  سپ  ینک ، راوخ  ارم  رگا 

دوخ ماد  رد  رگمتس ، ندمآرد  يراوخ  اب 

اَهِیف ِیناَرَی  ْنَأ  ُرِّدَُقی  َناَک  ِیتَّلا  ِِهَتلاَبِح  َِقبِر  ِیف  اًلِیلَذ  ِِهَتلاَِطتْسا  َدَْعب  َعَمَْقناَف  ِِهتَْرفُح ، يَوْهَم  ِیف  ُهَتْدَدَر  َو 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 972 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ رد  ارم  تشاد  رظن  رد  هک  یماد  دـنب  رد  يراوخ  اب  یـشک ، ندرگ  همه  نآ  زا  سپ  ات  يدـنادرگزاب ، شلادوگ  هاـگترپ  رد  ار  وا  و 
8/49 .دمآرد دنیبب ،

وا رب  ادخ  ندومن  محر  ببس  هدنب ، ّتلذ 

ٌریِقَح ٌءوُْرما  یِّنِإَف  َّمُهَّللا  ِینْمَحْراَف 

6/50 .منوبز يدرف  نم  اریز  .نک  محر  نم  رب  ادنوادخ ، سپ 

يراوخ ّتلذ و  غوی  ناهاشداپ و 

اَِهقاَنْعَأ یَلَع  ِهَّلَذَْملا  َرِین  ُكُولُْملا  َُهل  ْتَعَضَو  ْنَم  اَی 

7/51 .دنا هداهن  ناشیاه  ندرگ  رب  يراوخ  غوی  وا  يارب  ناهاشداپ  هک  یسک  يا 

نتشگن راوخ  و  ادخ ، زا  یهاوخراهنز 

ِیْنلُذَْخت اَلَف  اًریِجَتْسُم  ...ِّبَر  َْکَیلِإ  ُتْرَرَف  اَْهنِم 

سپ ما ، هتخیرگ  وت  يوس  هب  ما ، هدنهاوخراهنز  هک  یلاح  رد  ناهانگ ،)  ) نآ زا  نم ، راگدرورپ 
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8/51 .نکن مراوخ 

ادخ دزن  قلخ ، ِنیرتراوخ 

َكَْریَغ ُُدبْعَی  َوُه  ُُهقُزَْرت َو  َْتنَأ  ْنَم  َْکیَلَع  ْمُُهنَوْهَأ  َو 

.دتسرپ یم  ار  وت  ریغ  وا  یهد و  یم  يزور  ار  وا  وت  هک  تسیسک  وت ، دزن  اهنآ  نیرت  تسپ  و 

2/52

هدنب ندش  لیلذ  راوخ و  ّتلع 

ٌلِیلَذ یِسْفَن  یَلَع  ِیفاَرْسِِإب  اَنَأ 

.ما هتشگ  راوخ  دوخ ، رب  يور  هدایز  رطاخ  هب  نم 

7/52

ناراوخ هاگیاج  رد  سْفن ، نتشاداو 

َنِیِبنْذُْملا ِءاَّلِذَْألا  َِفقْوَم  یِسْفَن  ُْتفَقْوَأ  ْدَق 

2/53 .ما هتشاداو  راکهانگ ، ِناراوخ  هاگیاج  رد  ار  دوخ 

هدارا هتساوخ 

ناگدنب نتفرگ  رارق  لاؤس  دروم 

َنُولَأُْسی ْمُه  َو  ...

.دنوش تساوخزاب  ناگدیرفآ )  ) ناشیا و  ...

7/1

ادخ ندشن  عقاو  لاؤس  دروم 

ُلَعْفَی اَّمَع  ُلَأُْسی  َال 

.دوشن تساوخزاب  دهد ، یم  ماجنا  وا  هچنآ  زا 
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7/1

ُلَعْفَت اَّمَع  ُلَأُْست  َال 

13/49 .دش یهاوخن  تساوخزاب  یهد ، یم  ماجنا  هچنآ  زا  وت 

هتساوخ نانمشد  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هچنآ 

َِکئاَدْعَأ ِیف  َلَواَح  اَم  َُهل  َّبَتَتْسا  یَّتَح  ...

17/2 .دمآ تسد  هب  شیارب  تساوخ ، یم  تنانمشد  هرابرد  هچنآ  ماجنارس 

تسادخ دزن  هچنآ  رد  ناگتشرف ، تبغر 

َْکیََدل امِیف  ْمُُهتَبْغَر  َْتلاَط  ْدَق  َنیِذَّلا 

8/3 .تسا رایسب  ناشندوب  قاتشم  تسوت ، دزن  رد  هچنآ  هب  هک  ییاهنآ 

ادخ يوس  هب  نیعبات ، ندنادرگزاب  ْبغار 

َْکنِم ِهَبْهَّرلا  َْکَیلِإ َو  ِهَبْغَّرلا  َیلِإ  ْمُهَّدُرَِتل  ...ًهاَلَص  ...َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

16و14و13/4 .ینادرگزاب شیوخ  زا  سرت  دوخ و  يوس  تساوخرد  هب  ار  نانآ  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نیعبات  رب  ادنوادخ و 

زور رد  ادخ ، لضف  بلط 

ِِهلْضَف ْنِم  ِهِیف  اوُغَْتبَِیل  اًرِْصبُم  َراَهَّنلا  ُمَُهل  َقَلَخ 

6/6 .دننک بلط  ار  وا  لضف  نآ  رد  ات  دیرفآ  رگ  نشور  ناشیا  يارب  ار  زور  و 
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اه هتساوخ  بلط  نیمز و  رد  شدرگ 

ْمُهاَْینُد ْنِم  ِلِجاَْعلا  ُْلیَن  ِهِیف  اَِمل  اًبَلَط  ِهِضْرَأ ، ِیف  اوُحَرْسَی 

6/6 .ایند زا  ینونک  دوس  هب  ندیسر  يارب  دنتفا ، وپاکت  هب  نیمز  رد 

يزور ندروآ  تسد  هب  ياه  ناکم 

ِتاَْوقَْألا ِِبلاَطَم  ْنِم  اَنَتْرََّصب  ...ِحاَبْصِْإلا َو  َنِم  اََنل  َْتقَلَف  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  َّمُهَّللا 

انیب دروآ  تـسد  هـب  يزور  ناوـتب  هـک  ییاـج  زا  ار  اـم  و  یتفاکـش ، اـم  يارب  ار  حبــص  هـک  تسوـت  يارب  ساپــس  دـمح و  ادـنوادخ 
8/6 .يدومن

هدومن تساوخرد  هچنآ  رد  هدنب ، هب  ششخب  ینیریش  ندناشچ 

ُْتلَأَس امِیف  ِْعنُّصلا  َهَواَلَح  ِیْنقِذَأ 

8/7 .ناشچب نم  هب  مدومن  تساوخرد  هچنآ  رد  ار  تناسحا  ینیریش 

ناگدنب طّسوت  دوخ ، ّقح  ِریغ  ندیبلط 

ٍّقَِحب اََنل  َْسَیل  اَم  َموَُرن  ...ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

4و1/8 .میهاوخب تسین  ام  ّقح  هچنآ  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

ادخ زا  تساوخرد  زا  هدنب ، هدنرادزاب  هدنراداو و  ياه  تلصخ 

ٌهَدِحاَو ٌهَّلَخ  اَْهیَلَع  ِینوُدَْحت  َو  ٌثاََلث ، ٌلاَلِخ  َِکَتلَأْسَم  ْنَع  ِیُنبُجْحَی  ُهَّنِإ  َّمُهَّللا 

.دنار یم  نآ  رب  ارم  تلصخ  کی  دراد و  یمزاب  وت  زا  تساوخرد  زا  ارم  تلصخ  هس  ادنوادخ 

1/12

ادخ زا  تساوخرد  هب  هدنراداو ، تلصخ 

َْکَیلِإ ِهِهْجَِوب  َلَْبقَأ  ْنَم  یَلَع  َُکلُّضَفَت  َِکَتلَأْسَم  یَلَع  ِینوُدْحَی  ...ٌهَدِحاَو  ٌهَّلَخ  اَْهیَلَع  ِینوُدَْحت  ...َّمُهَّللا 

وت هب  ور  هکنآ  هب  وت  لّضفت  وت ، زا  تساوخرد  هب  ارم  دنک  یم  راداو  .دنار  یم  وت ) زا  تساوخرد   ) نآ رب  ارم  تلـصخ  کی  ادـنوادخ 
3و1/12 .دَروآ
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ادخ زا  تساوخرد  یگنوگچ 

ِلیِعُْملا ِِسئاَْبلا  َلاَءوُس  یِّنِم  ِءاَیَْحلا  یَلَع  َُکِلئاَس  ...یَِهلِإ  اَی  اَذ  اَنَأ  اَهَف 

.مراد تساوخرد  وت  زا  دنملایع  یتسد  یهت  دننامه  ما  یگدنمرش  دوجو  اب  نم ، يادخ  يا  سپ 

4/12

ِریِجَتْسُْملا ِِفئاَْخلا  ِریِقَْفلا  ِِسئاَْبلا  ِلِیلَّذلا  ِریِقَْحلا  ََهلَأْسَم  َُکْتلَأَس 

.هدنهانپ ناسرت ، دنمزاین ، لاحدب ، راوخ ، درُخ ، ِتساوخرد  میامن ، یم  تساوخرد  وت  زا 

74/47

ِِهلَمَأ ِلوُِطل  ٌهَیِهَال  ُهُسْفَن  ْنَم  َلاَءوُس  َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

تساوخرد وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 
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8/52 .هدش مرگرس  شزارد  ياهوزرآ  رطاخ  هب  وا  سفن  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم 

ُلَمَْألا ِْهیَلَع  َبَلَغ  ْدَق  ْنَم  َلاَءوُس  ...َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

.تسا 9و8/52 هتشگ  هریچ  وا  رب  وزرآ  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 

ُُهتَقاَف ْتَّدَتْشا  ِنَم  َلاَءوُس  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

3/54 .تسا دنمزاین  تخس  هک  یسک  تساوخرد  دننام ) ، ) مهاوخ یم  وت  زا  نم  ادنوادخ 

هدنب هتساوخ  نتخاس  اور 

ٌریِسَی َْکیَلَع  َِکلَذ  َو  ٌریِدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  ...ِیتَِبلَط  ْحِْجنَأ 

.تسا ناسآ  وت  رب  متساوخ  هچنآ  ییاناوت و  زیچ  ره  هب  وت  اریز  .روآرب  ار  متساوخرد 

16/12

ِیبَلْطَم ْحِْجنَأ 

4/21 .روآرب ار  مبلطم 

اه تجاح  تساوخرد  ياهتنم  ادخ ،

ِتاَجاَْحلا ِبَلْطَم  یَهَْتنُم  اَی  َّمُهَّللا 

.اهزاین ِتساوخرد  تیاهن  يا  ادنوادخ 

1/13

اه هتساوخ  هب  ندیسر  ِندوب  ادخ  دزن 

ِتاَِبلَّطلا ُْلیَن  ُهَْدنِع  ْنَم  اَی 

.تسوا دزن  اه  هتساوخ  هب  ندیسر  هکنآ  يا 

2/13

ادخ زا  تساوخرد  اب  یهلا ، نئازخ  نتشگن  یناف 
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ُِلئاَسَْملا ُهَِنئاَزَخ  ِینُْفت  َال  ْنَم  اَی 

.دزاس 7/13 یمن  یناف  ار  وا  ياه  هنیجنگ  اه ، تساوخرد  هکنآ  يا 

شهاگیاج رد  تاجاح ، نتساوخ 

اَهِّناَظَم ِیف  ُهَتَجاَح  َبَلَط  ْدَقَف  ...َكِْدنِع  ْنِم  ِِهتَّلَخ  َّدَس  َلَواَح  ْنَمَف 

.هدرک بلط  هتسیاب  هاگیاج  رد  ار  شا  يدنمزاین  نامگ  یب  دیوج ، وت  زا  ار  شرقف  عفد  هک  ره  سپ 

13/13

شهار زا  شیوخ ، بلطم  هب  ندمآرد 

اَهِهْجَو ْنِم  ُهَتَِبلَط  یَتَأ  ...ْدَقَف  َِکب  ِهِسْفَن  ْنَع  ِْرقَْفلا  َفْرَص  َماَر  ...ْنَمَف 

13/13 .هدیسر دوخ  دارم  هب  شهار  زا  نامگ  یب  دهاوخب ، وت  هلیسو  هب  ار  شجایتحا  ندرک  فرطرب  هک  ره  سپ 

اه هتساوخ  رد  ادخ ، زا  ندوبن  زاین  یب 

َْکنَع ِِهتاَِبلَط  ِیف  ِینْغَتْسَی  َال 

15/13 .تسین زاین  یب  وت  زا  شیاه  هتساوخ  رد 
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دنمزاین زا  دنمزاین  تساوخرد 

؟ اًجاَتُْحم ٌجاَتُْحم  ُلَأْسَی  َْفیَک  یِّبَر  َناَْحبُس 

؟17/13 دنک تساوخرد  دنمزاین  زا  دنمزاین  هنوگچ  مراگدرورپ  تسا  هّزنم 

ِِهیْأَر ْنِم  ٌهَفَس  ِجاَتْح  _ ُْملا َیلِإ  ِجاَتْح  _ ُْملا َبَلَط  َّنَأ  ُْتیَأَر 

5/28 .تسا هشیدنا  یکبس  زا  دنمزاین ، زا  دنمزاین  تساوخرد  متسناد ،

تبغر يور  زا  ندومن ، ادخ  دصق 

ِهَبْغَّرلِاب یَِهلِإ  اَی  َُکتْدَصَقَف ،

.مدرک وت  گنهآ  ْلیم  يور  زا  نم  يادخ  يا  سپ 

18/13

هدنب تساوخرد  زا  یهلا ، ششخب  ندشن  گنت 

ٍدَحَأ ِلاَءوُس  ْنَع  ُقیِضَی  َال  َکَمَرَک  َّنَأ 

19/13 .ددرگ یمن  گنت  یسک  تساوخرد  زا  وت  ششخب  انامه 

هدنب تساوخرد  ندوب  كدنا  و  ادخ ، يرگناوت 

َكِدْجُو ِیف  ٌریِسَی  َُکلَأْسَأ  اَم  َرِیثَک  َّنَأ  ُتِْملَع 

19/13 .تسا كدنا  وت  ییاراد )  ) دزن منک  تساوخرد  دایز  وت  زا  هچ  ره  متسناد 

ندوبن ادخ  زا  هدننک  تساوخرد  نیلّوا 

...ََکلَأَس ٍِلئاَس  ِلَّوَِأب  ...اَنَأ  اَمَف 

20/13 .متسین هدرک  تساوخرد  وت  زا  هک  هدننک  لاؤس  نیتسخن  نم  سپ 

شا هتساوخ  هب  ندیسر  رد  هدنب ، يرای 

ِیتَجاَح ِءاَضَق  ِیتَِبلَط َو  ِحُْجِنب  ِینَّلََوت  َو 
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23/13 .امرف يرای  ارم  متجاح  ندش  اور  ما و  هتساوخ  نتشگ  هدروآرب  هب  و 

هدنب هتساوخ  ندمآرب  ببس 

ِیتَِبلَط ِحاَجَِنل  اًبَبَس  ِیل َو  اًنْوَع  َِکلَذ  ْلَعْجا  ...ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص 

.هد رارق  متجاح  ندش  اور  هلیسو  نم و  يارب  یکمک  ار  نآ  .تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب 

24/13

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّقح  هب  ادخ ، زا  تساوخرد 

اًِبئاَخ ِینَّدَُرت  َال  نَأ  ْمِْهیَلَع ، َُکتاَوَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَحُِمب َو  َِکب َو  َُکلَأْسَأَف 

25/13 .ینادرگنرب دیماان  ارم  داب -  ناشیا  رب  وت  ياهدورد  هک  شنادناخ -  دّمحم و  ّقح  هب  تدوخ و  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ 

دب هتساوخ  شهاوخ و 

ِهَبْغَّرلا ِءوُس  ْنِم  ِینْذِعَأ 

15/14 .هد مهانپ  دب  شهاوخ  زا 
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ادخ يدونشوخ  تساوخرد 

َِکلْضَف َِکتاَضْرَم َو  ِءاَِغْتبِال  اَِهب  ِینَتْطَّشَن 

3/15 .يدیشخب يداش  تناسحا  يدونشوخ و  ِتساوخرد  يارب  یتسردنت )  ) نآ هلیسو  هب  ارم 

شنتساوخن شاداپ  ادخ و  نداد  تمعن 

ُهاَطْعَأ ْنَم  ِءاَزَج  ِیف  ُبَغْرَی  َال  يِذَّلا  َْتنَأ 

11/16 .دهاوخ یمن  شاداپ  داد ، تمعن  هک  ره  هب  هکنآ  ییوت 

ِءاَزَْجلا ِیف  ُبَغْرَی  َال  ْنَم  اَی  َّمُهَّللا 

.دهاوخ یمن  شاداپ  هک  یسک  يا  ادنوادخ 

1/45

دیامن یم  لاؤس  نآ  زا  ادرف  ادخ  هچنآ 

ُْهنَع اًدَغ  ِیُنلَأْسَت  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا 

3/20 .راداو ییامن  یم  یسرپزاب  نآ  زا  ادرف  هک  يراک  هب  ارم 

يدنمزاین ماگنه  رد  ادخ ، زا  نتساوخ 

ِهَجاَْحلا َْدنِع  َُکلَأْسَأ  ...ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

12/20 .منک تساوخرد  وت  زا  يدنمزاین  ماگنه  هک  نک  منانچ  ارم  ادنوادخ 

ادخ ریغ  زا  تساوخرد  يارب  ینتورف 

ُتْرَقَْتفا اَذِإ  َكِْریَغ  ِلاَءوُِسل  ِعوُضُْخلِاب  ...یِِّنتْفَت  َال 

هب نارگید  زا  تساوخرد  يارب  ینتورف  هب  ارم 

12/20 .نکن شیامزآ  مزاین ، ماگنه 

تدابع زا  ندنامزاب  يزور و  بلط 
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ِبَلَّطلِاب َِکتَداَبِع  ْنَع  َلِغَتْشَأ  اَلَف  ٍباَِستْحا ، ِْریَغ  ْنِم  ِیْنقُزْرا  َو  ِباَِستْکِالا ، َهَنوُؤَم  ِینِفْکا  َو 

نتسج يزور  ِمرگرس  وت  تدابع  ياج  هب  ات  هد ، يزور  باسح  یب  ارم  .رادرب و  نم  زا  ار  رایـسب  تمحز  اب  يزور  ندروآ  تسد  هب  و 
24/20 .موشن

بلاط هلیسو  هب  اهنت  بولطم ، يرای 

ٍبُولْطَم یَلَع  ٌِبلاَط  اَّلِإ  ُنیُِعی  َال 

.دناسر یمن  يرای  هدننک ، بلط  زج  ار  هدش  بلط 

3/21

ادخ يوس  هب  تبغر  هب  هدنب ، لد  نتخاس  اناوت 

َْکَیلِإ ِهَبْغَّرلِاب  ِهِّوَق  ...َِکتَّبَحَمِل َو  ِیْبلَق  ْغِّرَف 

10/21 .هد ییاناوت  دوخ ، يوس  هب  تبغر  هب  نادرگ و  یلاخ  تا  یتسود  يارب  ار  ملد 

تسادخ دزن  هچنآ  هب  هدنب ، تبغر 

َكَْدنِع امِیف  ِیتَبْغَر  ...ْلَعْجا 

.هد رارق  تسوت  دزن  هچنآ  رد  ار  متبغر  و 

11/21

ترخآ يارب  لمع  رد  تبغر 

ِیتَرِخِآل ََکل  ِلَمَْعلا  ِیف  َهَبْغَّرلا  ِیْنقُزْرا  َو 
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8/22 .نادرگ ما  يزور  ار ، وت  يارب  لمع  رد  تبغر  ْمترخآ  يارب  و 

نیدلاو يارب  يراتفرگ ، عفر  تساوخرد 

اَمُْهنَع ِِهتَِعبَت  ِعْضَو  ِیف  َْکَیلِإ  ُْتبِغَر  ...ْدَقَف 

9/24 .يرادرب اهنآ  زا  ار  يراتفرگ  مهاوخ ، یم  وت  زا  سپ  ...

ناگدنب ندومن  شاداپ  ناهاوخ 

اَنَتْرَمَأ اَم  ِباََوث  ِیف  اَنَْتبَّغَر  ...َکَّنِإَف 

6/25 .يا هداد  نامتبغر  يدرک ، رما  ار  ام  هچنآ  شاداپ  رد  وت  انامه 

هدنب ياه  تساوخرد  همه  ندرک  اطع 

ِیلْءوُس َّلُک  ِینِطْعَأ  َّمُهَّللا 

.نک اطع  نم  هب  ار  میاه  هتساوخ  همه  ادنوادخ 

9/25

هدنب یبایماک  ادخ و  زا  تساوخرد 

َْکَیلِإ ِبَلَّطلِاب  َنیِحِْجنُْملا  َكاَّیِإ ، ِیلاَءوُِسب  َنیِِحلْصُْملا  َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

10/25 .دندش بایماک  وت ، زا  تساوخرد  اب  هک  هد  رارق  یناراک  هتسیاش  زا  وت ، زا  متساوخرد  رطاخ  هب  روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

ناشتساوخرد زا  لبق  ناگیاسمه ، هب  اطع 

ِلاَءوُّسلا َْلبَق  ْمَُهل  ُبِجَی  اَم  ِءاَطْعِإ  ...ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

تـساوخرد زا  شیپ  تسا  يرورـض  نانآ  يارب  هچنآ  ندرک  اطع  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنـس و  نتـشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 
.هد قیفوت  نانآ ،

2/26

ادخ لضف  هب  دنمزاین  زا  دوخ ، شهاوخ  ندنادرگرب 
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َِکلْضَف ْنَع  ِنْغَتْسَی  َْمل  ْنَّمَع  ِیَتلَأْسَم  ُْتبَلَق 

.مدنادرگزاب 4/28 دوبن ، زاین  یب  تلضف  زا  هکنآ  زا  ار  متساوخرد 

ادخ ریغ  زا  نتساوخ ، يدنلب 

اوُعَضَّتاَف َعاَِفتْرِالا  اُولَواَح  َو  اوُرَقَْتفاَف ، َكاَوِس  ْنِم  َهَوْرَّثلا  اُوماَر  ...ٍساَنُأ  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ُْتیَأَر  ْدَق  ْمَکَف 

6/28 .دنتشگ تسپ  دنتساوخ و  يدنلب  دندش و  دنمزاین  دنتساوخ و  تورث  وت  ریغ  زا  هک  مدید  یمدرم  زا  رایسب  هچ  نم ، يادخ  يا 

ادخ ریغ  هلیسو  هب  تّزع ، بلط 

اوُّلَذَف َكِْریَِغب  َّزِْعلا  اُوبَلَط  ٍساَنُأ  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ُْتیَأَر  ْدَق  ْمَکَف 

6/28 .دنتشگ راوخ  دنتساوخ و  تّزع  وت  ریغ  زا  هک  مدید  یمدرم  زا  رایسب  هچ  نم ، يادخ  يا 
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ادخ ریغ  زا  ییاراد  بلط 

اوُرَقَْتفاَف َكاَوِس  ْنِم  َهَوْرَّثلا  اُوماَر  ...ٍساَنُأ  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ُْتیَأَر  ْدَق  ْمَکَف 

6/28 .دندش دنمزاین  دنتساوخ و  تورث  وت  ریغ  زا  هک  مدید  یمدرم  زا  رایسب  هچ  نم ، يادخ  يا 

هدنب هاگتساوخرد  ادخ ،

ِیَتلَأْسَم ُعِضْوَم  ٍلوُؤْسَم  ِّلُک  َنوُد  َيَالْوَم  اَی  َْتنَأَف 

8/28 .دوش تساوخرد  وا  زا  هک  ره  هن  ییوت  متساوخرد  هاگیاج  نم -  رورس  يا  سپ - 

دوش بلط  وا  زا  هک  ره  هن  تسا ، تجاح  هدننکاور  ادخ ،

ِیتَجاَح ُِّیلَو  ِْهَیلِإ  ٍبُولْطَم  ِّلُک  َنوُد  ...َيَالْوَم  اَی  َْتنَأَف 

8/28 .دوش بلط  وا  زا  هک  ره  هن  ییوت ، متجاح  بحاص  نم -  رورس  يا  سپ - 

ادخ هب  دوخ ، شهاوخ  ندنادرگ  هّجوتم 

َِکب ًهَِقث  َْکَیلِإ  ُهَتَبْغَر  َهَّجَو 

8/31 .تسا هدنادرگ  وت  يوس  هب  ار  ششهاوخ  وت ، هب  دامتعا  اب 

وا زا  سرت  ادخ و  زا  تساوخرد  نیب  اتسیا  هدنب ،

َْکنِم ِهَبْهَّرلا  َْکَیلِإ َو  ِهَبْغَّرلا  َْنَیب  اًِفقاَو  ...ٍهَعِشاَخ  ٍسْفَِنب  َكاَّقَلَتَف  ...َْکنِم  ِهِسْفَِنل  اَیْحَتْسا  ِنَم  ُماَقَم  اَذَه 

نایم هک  یلاح  رد  تسوت ، يور  شیپ  ْنتورف  يدوجو  اـب  سپ  .تشگ  هدنمرـش  وت  زا  شیوخ ، هراـبرد  هک  تسا  یـسک  هاـگیاج  نیا 
19/32 .تسا هداتسیا  وت  زا  سرت  وت و  هب  لیم  ِیهار ) ود  )

سک نیرت  هدنشخب  زا  تساوخرد 

َنِیلوُؤْسَْملا ُمَرْکَأ  َکَّنِإ 

20/32 .دوش یم  تساوخرد  اهنآ  زا  هک  یتسه  یسک  نیرت  هدنشخب  وت  انامه 

ِِهلْضَف ْنِم  َِلئُس  ْنَم  یَطْعَأ  ...َکَّنِإ 
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56/45 .هدش تساوخرد  وا  لضف  زا  هک  یتسه  یسک  رت  هدنشخب  وت  هک  یتسرد  هب 

ادخ يوس  هب  ناگدنب ، ندوب  ناهاوخ 

َنُوبِغاَر َْکَیلِإ  اَّنِإ 

4/34 .میتسه بغار  وت  يوس  هب  ام  اریز 

یهلا وفع  تساوخرد 

َكِْوفَع ِلاَءوُس  ِیف  َْکَیلِإ  ُلِهَْتبَن 

3/36 .مینک یم  يراز  وت  يوس  هب  تششخب ، تساوخرد  يارب 

دوخ رب  هدننک ، تساوخرد  دنمزاین  ندادن  يرترب 

ُهِْرثوُأ ْمَلَف  ِیَنلَأَس  ٍهَقاَف  يِذ  ْنِم  ...َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
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1/38 .مدادن يرترب  دوخ  رب  ار  وا  سپ  درک ، تساوخرد  نم  زا  هک  يدنمزاین  زا  مروآ  یم  رذع  وت  هاگرد  هب  نم  ادنوادخ 

ادخ زج  يدوصقم ، ندیبلطن 

َكاَوِس اًداَُرم  ِهِیف  یِغَْتبَن  َال  ...َنیِءاَرُْملا  ِءاَئِر  ْنِم  ُهَّلُک  َِکلَذ  ْصِّلَخ  َُّمث 

.میبلطن ار  يدارم  نآ  رد  وت  زج  هک  .نادرگ  صلاخ  ناراکایر  ییامندوخ  زا  ار  نآ  همه  سپس 

7/44

هرهب هدنرادربرد  ِیهلا  بیغرت 

ْمُهُراَْصبَأ ُهْکِرُْدت  َْمل  ْمُْهنَع  ُهَتْرَتَس  َْول  اَم  یَلَع  ْمُهُّظَح  ِهِیف  يِذَّلا  َِکبیِغَْرت  َِکْبیَغ َو  ْنِم  َِکلْوَِقب  ْمُهَْتَللَد  يِذَّلا  َْتنَأ 

نآ رگا  هک  يدرک  يزیچ  هب  ییامنهار  دراد ، ربرد  ار  نانآ  هرهب  هک  تندومن  بیغرت  اب  دوخ و  یبیغ  نخـس  اـب  ار  ناـشیا  هکنآ  ییوت 
.تفای یمنرد  ار  نآ  ناشناگدید  يدناشوپ  یم  ناشرظن  زا  ار 

14/45

تمعن ندوزفا  تساوخرد 

َكِدیِزَِمل اًبَلَط  ََکل  اُوقَّدَصَت 

16/45 .دنداد هقدص  وت  ياضر )  ) يارب وت ، تمعن )  ) ندوزفا ِبلط  تهج 

( بش رد   ) مایق هب  ناگدنب ، ندومن  بیغرت 

ِماَیِْقلا َنِم  ِهِیف  َْتبَّغَر  َو 

20/45 .يدومن بیغرت  بش )  ) نتساخ اپرب  هب  هام ،)  ) نآ رد  و 

دوش هتساوخ  هچنآ  هب  ادخ ، ییاناوت 

َْکَیلِإ ِهِیف  َبِغُر  اَِمب  ُءِیلَْملا  َْتنَأ 

21/45 .دوش هتساوخ  تهاگرد  زا  هک  یتسه  يزیچنآ  ره  هدنراد  وت 

ادخ هب  یکیدزن  تساوخرد 
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ََکبُْرق َلَواَح  ْنَم  َیلِإ  ُبیِرَْقلا  ...َْتنَأ  َو 

21/45 .دشوک وت  هب  برق  يارب  هک  یتسه  یسک  نآ  ره  هب  کیدزن  وت  و 

دنوادخ لضف  زا  تساوخرد 

َِکلْضَف ْنِم  َْتِلئُس  اَِمب  ُداَوَْجلا  ...َْتنَأ  َو 

21/45 .ددرگ تساوخرد  تلضف  زا  هک  یتسه  يزیچنآ  ره  هدنشخب  وت  و 

هدش تساوخرد  ِهام  ناضمر ،

ِِهْتقَو َْلبَق  ٍبُولْطَم  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

38/45 .هدش بلط  شندمآ ، نامز  زا  شیپ  هک  وت  رب  دورد 

ناضمر هام  رد  هدش ، تساوخرد  یکین  تفایرد 
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ِهِیف َبوُغْرَْملا  َلْضَْفلا  ِِهب  ُكِرْدَتْسَن  اًرْجَأ  ِطیِْرفَّتلا  َنِم  ِهِیف  اََنباَصَأ  اَم  یَلَع  اَنْرُجْأَف 

45/45 .میبایرد ار  هدش  تساوخرد  لضف  نآ  اب  هک  یشاداپ  .هد  شاداپ  هدیسر ، ام  هب  هام  نآ  رد  یهاتوک  زا  هچنآ  رب  ار  ام  سپ 

دنناهاوخ ادخ  زا  ناگدنب  هچنآ  یشوخ  تفایرد 

ِِهب َكوُعْدَن  اَم  َهََّذل  َدَِجن  یَّتَح  ِدوُعْوَْملا ، ِباََوث  َقْوَش  ...اَْنقُزْرا  َّمُهَّللا 

53/45 .میبایرد میهاوخ ، یم  وت  زا  هچنآ  یشوخ  ات  .نادرگ  ام  يزور  ار  هدش  هداد  هدعو  ِشاداپ  ِقوش  ادنوادخ 

اه هتساوخ  ياه  ماج  ندش  رپ 

ِتاَِبلَّطلا ُهَیِعْوَأ  َكِدوُج  ِْضیَِفب  ْتَأَلَْتما 

12/46 .تسا هتشگ  رپ  تدوج ، يدایز  اب  اه  هتساوخ  فرظ 

ندومن تساوخرد  ار  ادخ  زج 

ََکل اَّلِإ  َنوُضِّرَعَتُْملا  َرِسَخ  َو 

13/46 .دندید نایز  دندومن ، تساوخرد  وت  ریغ  زا  هک  نانآ  و 

ناناهاوخ يور  هب  ادخ ، رد  ندوب  زاب 

َنِیبِغاَّرِلل ٌحُوتْفَم  َُکبَاب 

.تسا زاب  دنناهاوخ ، هک  نانآ  يارب  وت  ِرد 

14/46

ناگدننک تساوخرد  رب  ششخب ، ندوب  اور 

َنِیِلئاَّسِلل ٌحاَبُم  َكُدوُج 

14/46 .تسا اور  ناگدننک ، تساوخرد  يارب  وت  ششخب 

یهلا ياطع  ِناگدننک  تساوخرد  نتشگن  دیماان 

َنوُضِّرَعَتُْملا َِکئاَطَع  ْنِم  ُسَْأیَی  َال 
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15/46 .دندرگ یمن  سویأم  تیاطع  زا  دندومن ، تساوخرد  وت  زا  هک  نانآ 

( شاداپ هب   ) ندومن بیغرت  رد  ادخ ، فطل 

ِبیِغْرَّتلا ِیف  َْتفَّطََلت  ...ْدَق  َو 

21/46 .يا هدومن  بیغرت  دوخ ، فطل  اب  و 

هدنب شهاوخ  رب  ندزن ، در  تسد 

ِیَتلَأْسَم ِیف  ِّدَّرلِاب  ِینْهَبَْجت  َال  َو 

.نزن ما  یناشیپ  رب  در  تسد  مشهاوخ ، رد  و 

25/46

تسادخ دزن  هچنآ  بلط  زا  هدنب ، ندش  هتشادزاب 

َْکیََدل ُلِواَحُأ  اَّمَع  ِینُّدُصَی  ...اَّمِم  ِینْذِعَأ 
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93/47 .رادهگن ارم  دراد ، یم  مزاب  مهاوخ ، یم  وت  دزن  هچنآ  زا  ارم  هک  يزیچ  زا 

ادخ ینمشد  بلاط  نتخاس  هابت 

َِکتْقَِمل َنیِضِّرَعَتُْملا  َنِم  ُِکلُْهت  ْنَم  َعَم  ِینِْکلُْهت  َال  َو 

96/47 .نادرگن كاله  دنبلط ، یم  ار  وت  ینمشد  هک  یناگدنوش  كاله  هارمه  ارم  و 

ادخ يوس  هب  زیواتسد  بلط  زا  هدنب ، نتشادزاب  ببس 

َْکَیلِإ ِهَلیِسَْولا  ِءاَِغْتبا  ِنَع  ُّدُصَت  َو  َكَْدنِع ، اَّمَع  یَْهنَت  ٍهَِّینَد ، اَْینُد  َّبُح  ِیْبلَق  ْنِم  ْعِْزنا  َو 

َرب مـلد  زا  ار  دـنک  یم  عـنم  وـت ، يوـس  هـب  زیواتــسد  ندـیبلط  زا  دراد و  یمزاـب  تسوـت ، دزن  هـچنآ  زا  هـک  تـسپ  ياـیند  یتـسود  و 
109/47 .نک

نایناهج يوس  هب  تساوخرد 

َنیَِملاَْعلا َنِم  ٍدَحَأ  َیلِإ  ِبَلَّطلا  ِنَع  یِهْجَو  ْنُص 

131/47 .نک ظفح  نایناهج ، زا  يدحا  يوس  هب  تساوخرد  زا  ار  میوربآ 

ادخ ياضر  تساوخرد  و  هرمع ، ّجح و 

َکِهْجَو َءاَِغْتبا  ِهَرْمُْعلا  ِّجَْحلا َو  ِیف  يِرْمُع  َِیقَاب  ْلَعْجا 

133/47 .هد رارق  هرمع  ّجح و  رد  تدوخ ، ياضر  تساوخرد  يارب  ار  ما  یگدنز  یقاب 

ناگدننک تساوخرد  تاجاح 

ْمِهِِجئاَوَح ِیف  ُرِظاَّنلا  َْتنَأ  ...ُِبلاَّطلا َو  ْمُْهنِم َو  ُِلئاَّسلا  ُدَهْشَی 

.یتسه ناشیاهزاین  رب  هدننیب  وت  دنوش و  یم  رضاح  یگمه  نانآ  ایوج ، هدننک و  تساوخرد 

1/48

ادخ رب  اه ، تساوخرد  ندوب  ناسآ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َْکیَلَع  َُکْتلَأَس  اَم  ِناَوَه  ...َو  َكِدوُِجب  َُکلَأْسَأَف 
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1/48 .یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  وت ، رب  مدومن  تساوخرد  هچنآ  یناسآ  تششخب و  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ 

شمرک ببس  هب  ادخ ، زا  تساوخرد 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َکِمَرَک  َكِدوُِجب َو  َُکلَأْسَأَف 

1/48 .یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  تمرک ، ششخب و  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ 

ناهاوخ لئاس و  ناناملسم 

ُبِهاَّرلا ُبِغاَّرلا َو  ُِبلاَّطلا َو  ْمُْهنِم َو  ُِلئاَّسلا  ُدَهْشَی 

1/48 .دنوش یم  رضاح  یگمه  نانآ  ناسرت ، ناهاوخ و  ایوج و  هدننک و  تساوخرد 

قولخم زا  ناسحا  تساوخرد 

ِِهتَِزئاَج ِِهْلیَن َو  َبَلَط  ِِهِلفاََون َو  ِهِْدفِر َو  َءاَجَر  ٍقُولْخَم  َیلِإ  ٍهَداَفَِول  َّدَعَتْسا  َّدَعَأ َو  َأَّبَعَت َو  َأَّیَهَت َو  ْنَم  َّمُهَّللا 

دنک یم  هدامآ  اّیهم و  ار  دوخ  یسک  ره  ادنوادخ ،
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لئاـن وا  ناـسحا  شـشخب و  ِتساوخرد  اـطع و  هلـص و  هب  هک  دـیما  نیدـب  دوش ، دراو  یقولخم  رب  اـت  دـیامن  یم  هیهت  گرب  زاـس و  و 
5/48 .دوش

هدنب تساوخرد  زا  ادخ ، نداتفین  جنر  هب 

ٌِلئاَس ِهیِفُْحی  َال  ْنَم  اَی 

6/48 .دزادنا یمن  جنر  هب  ار  وا  يا  هدننک  تساوخرد  هک  یسک  يا 

هدنب تکاله  هرابرد  ادخ ، زا  ندشن  لاؤس 

ِهِْرمَأ ْنَع  َُکلَأْسَی  ْوَأ  َكِْدبَع ، ِیف  ََکل  ُضِْرعَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْکَلْهَأ  ْنِإ 

؟15/48 دنک تساوخزاب  ار  وت  وا ، راک  هرابرد  ای  دوش  وت  ضرتعم  تا  هدنب  هرابرد  هکنآ  تسیک  سپ  ینک ، دوبان  ارم  رگا 

هدش تساوخرد  ادخ  زا  هچنآ  ِتباجتسا 

َْکَیلِإ ِهِیف  ُْتبِغَر  َْکَیلِإ َو  ُْتبَلَط  َُکْتلَأَس َو  اَم  َعیِمَج  ِیل  ْبِجَتْسا 

.امرف باجتسم  میارب  ما ، هدومن  لیم  نآ  هب  ما و  هدرک  بلط  ما و  هتساوخ  وت  زا  هک  ار  هچنآ  همه 

28/48

وا ندیشخب  ادخ و  زا  ندش  تساوخرد 

َْتیَطْعَأَف َْتِلئُس  ْدََقل 

.يدرک اطع  سپ  دش ، تساوخرد  وت  زا  نوچ 

14/49

وا زا  تساوخرد  مدع  دوجو  اب  ادخ ، ششخب 

َْتأَدَْتباَف ْلَأُْست  َْمل  َو 

14/49 .يدومن زاغآ  ششخب  هب  سپ  دشن ، تساوخرد  وت  زا  و 

نآ رب  ییابیکش  تساوخرد  هدنب و  باذع 
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ِْهیَلَع َْربَّصلا  َُکْتلَأََسل  َکِْکُلم  ِیف  ُدیِزَی  اَّمِم  ِیباَذَع  َّنَأ  َْول 

6/50 .متساوخ یم  وت  زا  ار  نآ  رب  ییابیکش  هنیآ  ره  دوزفا ، یم  تا  یهاشداپ  رد  هک  دوب  يزیچ  نم  باذع  رگا 

اه هتساوخ  يارب  ادخ ، نتفای  هدنشخب 

اًیِطْعُم ِیِبلاَطَِمل  ...َُکتْدَجَو  َْلب  ...

.متفای 5/51 هدنشخب  میاه ، هتساوخ  يارب  ار  وت  هکلب  ...

وا نتفاین  لیخب  ادخ و  زا  تساوخرد 

َُکْتلَأَس َنیِح  اًلیَِخب  َُکتْدَجَو  اَم  یَِهلِإ 

5/51 .متفاین لیخب  ار  وت  مدومن ، تساوخرد  وت  زا  هک  یماگنه  نم ، يادخ 

يو ندومرفن  مورحم  هدنب و  ندوب  لئاس 

ِیْنمِرَْحت اَلَف  اًِلئاَس  ...ِّبَر  َْکَیلِإ  ُتْرَرَف  اَْهنِم 

سپ ما ، هتخیرگ  وت  يوس  هب  ما ، هدننک  تساوخرد  هک  یلاح  رد  ناهانگ ،)  ) نآ زا  نم ، راگدرورپ 
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8/51 .نادرگن ما  هرهب  یب 

وا ندنادرگنرب  دیماان  و  ناهاوخ ، هدنب 

اًِبئاَخ ِینَّدَُرت  اَلَف  اًیِعاَد  ...ِّبَر  َْکَیلِإ  ُتْرَرَف  اَْهنِم 

.نادرگنرب 8/51 دیماان  ارم  سپ  ما ، هتخیرگ  وت  يوس  هب  مناهاوخ  هک  یلاح  رد  ناهانگ ،)  ) نآ زا  نم ، راگدرورپ 

دنوادخ رادید  قوش  رد  هدنب ، تبغر 

َِکئاَِقل َیلِإ  اًقْوَش  ِیتَبْغَر  َكَْدنِع  امِیف  ْلَعْجا  َو 

4/54 .هد رارق  ترادید  يدنموزرآ  ار ، متبغر  تسوت ، دزن  هچنآ  رد  و 

ناشیاه هتساوخ  رد  ادخ  ناتسود  تبغر 

ْمِِهِلئاَسَم ِیف  َِکئاَِیلْوَأ  ِهَبْغَر  َْلثِم  ِیَتلَأْسَم  ِیف  ِیتَبْغَر  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

.هد رارق  ناشیاه  هتساوخ  رد  دوخ  يایلوا  تبغر  دننامه  متساوخرد ، رد  ارم  تبغر  ادنوادخ ،

6/54

شتجاح رد  هدنب ، تبغر  ندنادرگ  گرزب 

ِیتَبْغَر اَهِیف  ْمِظْعَأَف  ِیتَجاَح  ِهِذَه  َّمُهَّللا 

7/54 .نادرگ نوزفا  نآ  رد  ارم  تبغر  سپ  .تسا  نیا  نم  هتساوخ  ادنوادخ 

: دنک یم  تساوخرد  ادخ  زا  هدنب  هچنآ 

وا ندنادرگنرب  دیماان  .أ 

اًِبئاَخ ِینَّدَُرت  َال  نَأ  ْمِْهیَلَع ، َُکتاَوَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَحُِمب َو  َِکب َو  َُکلَأْسَأَف 

25/13 .ینادرگنرب دیماان  ارم  داب -  ناشیا  رب  وت  ياهدورد  هک  شنادناخ -  دّمحم و  ّقح  هب  تدوخ و  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ 

نادنزرف بناج  زا  ندش  يرای  .ب 

َُکْتلَأَس اَم  یَلَع  اًنْوَع  ِیل  ْمُْهلَعْجا  َو 
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5/25 .هد رارق  راکددم  متساوخ ، وت  زا  هچنآ  رب  نم ، يارب  ار  ناشیا  و 

نانمؤم ناناملسم و  همه  ّقح  رد  شا  هتساوخ  لومش  .ج 

...يَِدلَِول یِسْفَِنل َو  َُکْتلَأَس  يِذَّلا  َْلثِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  ِتاَِملْسُْملا َو  َنیِِملْسُْملا َو  َعیِمَج  ِطْعَأ 

.شخبب مدومن ، تساوخرد  وت  زا  منادنزرف  دوخ و  يارب  هچنآ  ِدننام  نامیا ، اب  نانز  نادرم و  ناملسم و  نانز  نادرم و  همه  هب 

12/25

ون هام  ندوب  تکرب  اب  .د 

ٍهَکََرب َلاَلِه  َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...یِّبَر  َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

رارق یتکرب  اب  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  تسا ، نم  راگدرورپ  هک  ییادخ  زا  سپ 
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4/43 .دهد

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ادخ ، نداتسرف  دورد  ه ._

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ  ...یِّبَر  َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

4/43 .دتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  تسا ، نم  راگدرورپ  هک  ییادخ  زا  سپ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

12/44 .یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  انامه  ادنوادخ ،

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َْکیَلَع  َُکْتلَأَس  اَم  ِناَوَه  َکِمَرَک َو  َكِدوُِجب َو  َُکلَأْسَأَف 

1/48 .یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  وت ، رب  مدومن  تساوخرد  هچنآ  یناسآ  تمرک و  ششخب و  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ 

ٍدَّمَُحم ِلآ  یَلَع  ...َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

.یتسرف 3/48 دورد  دّمحم  نادناخ  رب  دوخ و  هدنب  دّمحم  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ ،

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

10/52 .یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم ، يادخ 

هبترم نیرتالاب  ِناراوازس  فص  رد  .و 

نتفرگ رارق 

َِکتَمْحَِرب یَلْعَْألا  َعِیفَّرلا  َّقَحَتْسا  ِنَم  ِمْظَن  ِیف  اَْنلَعْجا  ...ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

، وت تمحر  هطـساو  هب  هک  یناـسک  فص  رد  ار  اـم  یتـسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  مهاوـخ  یم  وـت  زا  نم  اـنامه  ادـنوادخ ،
12/44 .هد رارق  دنا ، هتشگ  هبترم  نیرتالاب  ّقحتسم 

ندش دنوادخ  ياه  تمارک  راوازس  .ز 

َِکتَماَرَک ْنِم  َكَءاَِیلْوَأ  َتْدَعَو  اَِمل  ِهِیف  اَْنلِّهَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

تناتـسود هب  هک  دوخ  تمارک  هب  هام )  ) نیا رد  ار  اـم  یتسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  اـنامه  ادـنوادخ ،
12/44 .امن راوازس  يا ، هداد  هدعو 
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هتشگ بجاو  ناربنامرف  يارب  ناضمر ، رد  هچنآ  ِندش  مزال  وا  يارب  .ح 

َِکتَعاَط ِیف  ِهََغلاَبُْملا  ِلْهَِأل  َْتبَجْوَأ  اَم  ِهِیف  اََنل  ْبِجْوَأ  ...ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

رد نارگ  شـشوک  يارب  هچنآ  هام ،)  ) نیا رد  ام  يارب  یتسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  اـنامه  ادـنوادخ ،
12/44 .نادرگ مزال  يا ، هدرک  مزال  تتعاط 

ادخ زا  وکین ، ششخب  اطع و  .ط 
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ِهَداَفِّرلا َنْسُح  َُکلَأْسَأ  َو 

.مهاوخ یم  وت  زا  وکین  ییاریذپ  و 

25/46

نانمؤم نایم  هدنوش  تمسق  زا  وا ، هرهب  بیصن و  ندنادرگ  رایسب  .ي 

ُْهنِم ِیبیِصَن  یِّظَح َو  َرِّفَُوت  ْنَأ  ...ٍهَِیفاَع  ْوَأ  ٍْریَخ  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَسَق  اَمْهَم  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

ارم بیـصن  هرهب و  ییامن ، یم  تمـسق  ار  تیفاع  ای  یکین  تنامیا ، اب  ناگدنب  نایم  هاگره  هک  میامن  یم  تساوخرد  وت  زا  ادـنوادخ ،
2/48 .نادرگ دایز  نآ  زا 

ادخ باذع  زا  ینمیا  .ك 

َِکباَذَع ْنِم  اًْنمَأ  َُکلَأْسَأ 

.مهاوخ یم  وت  زا  ار  تباذع  زا  ینمیا 

19/48

وا فیعض  ناوختسا  بات و  یب  ناج  هب  ادخ ، محر  .ل 

َهَعُولَْهلا َهَّمِّرلا  ِهِذَه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِمب  َو  َِکئاَمْسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملِاب َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأَف 

بات و یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادنوادخ ، سپ 

5/50 .ییامن محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا 

یهلا شزرمآ  وفع و  .م 

یِّنَع َوُفْعَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ 

.ییاشخبب ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 

7/51

شا هتساوخ  تجاح و  ره  .ن 
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یِِجئاَوَح ْنِم  ُْتئِش  اَمَّلُک  َُکلَأْسَأ 

11/51 .منک یم  تساوخرد  وت  زا  مهاوخ ، یم  هک  یتجاح  ره 

صاخ ياه  یگژیو  اب  ینیقی ، لمع و  .س 

َكِْرمَأ ِذاَفَن  ِیف  ِنیِقَْیلا  َّقَح  ِِهب  َنَْقیَتْسا  ِنَم  ِِهب  ُعَْفنَت  اًنیِقَی  َو  ِِهب ، َلِمَع  ْنَم  ِِهب  ُّبُِحت  اًلَمَع  َُکلَأْسَأ 

هب هک  مهاوخ  یم  ینیقی  .يراد و  تسود  دـهد ، ماـجنا  ار  نآ  هک  ار  یـسک  ره  نآ  ببـس  هب  هک  منک  یم  تساوخرد  ار  یلمع  وت  زا 
3/54 .یهد یم  دوس  دنک ، ادیپ  نیقی  ًاتقیقح  وت  رما  ندوب  ذفان  هب  هک  ار  سک  ره  نآ  هلیسو 

ناگدننک تدابع  سرت  .ع 

ََکل َنیِِدباَْعلا  َفْوَخ  َُکلَأْسَأ 

5/54 .میامن یم  تساوخرد  وت  زا  ار ، وت  يارب  ناگدننک  تدابع  سرت 

هدش هتشون  وا ) هرابرد   ) هچنآ یکین  .ف 
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اَلَخ ْدَق  ٍباَتِک  ِْریَخ  ْنِم  َُکلَأْسَأ 

5/54 .میامن یم  تساوخرد  ار  هتشذگ  هدش و  هتشون  هچنآ  یکین  وت  زا 

نانتورف شتسرپ  .ص 

ََکل َنیِعِشاَْخلا  َهَداَبِع  ...َُکلَأْسَأ 

5/54 .میامن یم  تساوخرد  وت  زا  ار ، وت  يارب  نانتورف  شتسرپ 

ادخ هب  ناگدننکدامتعا  نیقی  .ق 

َْکیَلَع َنِیلِّکَوَتُْملا  َنیِقَی  ...َُکلَأْسَأ 

5/54 .میامن یم  تساوخرد  وت  زا  ار ، وت  رب  ناگدننک  لّکوت  نیقی 

اعد ادخ  ندناوخ 

توهش یناسفن  شهاوخ 

يدنسپدوخ

لامعا رد  يدنسپدوخ 

اَِنلاَمْعَِأب َبِْجُعن  ْنَأ  ...َِکب  ُذوُعَن 

5/8 .میشاب دنسپدوخ  نامیاهراک  رد  هکنیا  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ 

يدنسپدوخ هب  هدنب ، تدابع  نتخاسن  هابت 

ِبْجُْعلِاب ِیتَداَبِع  ْدِسُْفت  َال  ََکل َو  ِینْدِّبَع 

اب ار  ما  یگدنب  یلو  راداو  دوخ  تدابع  ارم 

3/20 .نادرگن هابت  يدنسپدوخ 

يراددوخ

ندرب نامرف  ادخ  زا  تیصعم ، زا  يراددوخ  هرابرد  اهنت 
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َِکناَیْصِع ْنَع  ِعاَْلقِْإلِاب  اَّلِإ  َِکناَسْحِإ  َْتقَو  ِْملْسَتْسَأ  َْمل  یِّنَِأب  ََکل  ٌّرِقُم  ...یَِهلِإ  اَی  اَذ  اَنَأ  اَهَف 

.ما 5و4/12 هدربن  نامرف  وت ، تیصعم  زا  يراددوخ  اب  زج  تناسحا ، ماگنه  هکنیا  هب  منک  یم  رارقا  نم ، يادخ  يا  سپ 

ایاطخ زا  يراددوخ 

َِکتَُّوق ْنَع  اَّلِإ  اَیاَطَْخلا  ِنَع  ِیب  َكاَسِْمتْسا  َال  ...ُهَّنِإ  َّمُهَّللا َو 

19/31 .تسین نکمم  میارب  ایاطخ  زا  يراددوخ  وت ، تردق  هب  زج  ادنوادخ 

ادخ يراددوخ  ِندوبن  يربخ  یب  يور  زا 

ًهَْلفَغ َکُکاَْسمِإ  ...ْنُکَت  َْمل 

.تسا هدوبن  تلفغ  يور  زا  تا  يراددوخ 

22/46

هدنب یناوتان ) زا  یشان   ) يراددوخ

َكِدیِجْمَت ْنَع  ُكاَْسمِْإلا  َِینَهَّهَف 

نتشاد گرزب  زا  ارم  نخس ،) زا   ) ْيراددوخ و 
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24/46 .هدرک هدنامرد  وت 

تانسح لطبم  زا  ندومن  يراددوخ 

ِتاَنَسَْحلا ُِطبُْحی  اَّمَع  ِعاَْلقِْإلا  َقْوَط  ِیْنقِّوَط 

106/47 .زادنا مندرگ  هب  هدرک ، لطاب  ار  اه  یکین  هچنآ  زا  نتشادرب  تسد  ِقوط 

ایر ییامندوخ 

یندروخ

یندروخ زا  ناگتشرف ، ندرک  زاین  یب 

َکِسیِدْقَِتب ِباَرَّشلا  ِماَعَّطلا َو  ِنَع  ْمُهَْتیَنْغَأ  َو 

11/3 .يا هدومن  زاین  یب  یندیماشآ  یندروخ و  زا  دوخ ، سیدقت  رکذ  هب  ار  نانآ  و 

زور بش و  یگتشامگ  ناگدنب و  يزور 

ِِهب ْمُهوُذْغَی  امِیف  ِداَبِْعِلل ، ُْهنِم  ٍریِدْقَِتب  ِهِیف  ُهَبِحاَص  ُِجلُوی  َو  ِِهبِحاَص ، ِیف  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  َّلُک  ُِجلُوی 

.دهد يزور  ناگدنب  يارب  ات  دهد  یم  رارق  رگیدکی  ياج  ار  زور  بش و  زا  کی  ره  شریدقت  هب  انب 

4/6

ندشن يدب  ِوحم  ِراوازس  و  ندروخ ، نیمز  كاخ 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...يِرْمُع  َلوُط  ِضْرَْألا  َباَُرت  ُْتلَکَأ  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

30/16 .متسین میاه  يدب  زا  يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  مروخ ، نیمز  كاخ  مرمع  همه  رگا  نم  يادخ  يا 

يرامیب هب  نمشد ، یندروخ  یگتخیمآ 

ِءاَوْدَْألِاب ْمُهَتَمِعْطَأ  ...ْجُْزما  َّمُهَّللا َو 

.زیمآرد 12/27 ْضارما  هب  ار  ناشیاه  یندروخ  دنوادخ و 

نینج يارب  كاروخ ، نداد  رارق 
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اَهَفْوَج ِینَْتنَکْسَأ  ِیتَّلا  َِکتَمَِأل  ُهَْتیَرْجَأ  ٍباَرَش  ٍماَعَط َو  ِلْضَف  ْنِم  اًتُوق  ِیل  َْتلَعَج 

نورد رد  ارم  هک  يردام )  ) نامه .يداد  رارق  كاروخ  میارب  يدوب ، هدومرف  رّرقم  تزینک  يارب  هک  یندـیماشآ  یندروخ و  يدایز  زا 
.يداد 24/32 ياج  وا 

هدنب هب  ادخ ، نداد  كاروخ  اذغ و 

ِفیِطَّللا ِّرَْبلا  َءاَذِغ  َِکلْضَِفب  ِینَتْوَذَغَف 

26/32 .يداد كاروخ  ْنابرهم  يراکوکین  دننام  ارم  تدوخ  لضف  هب  سپ 

رگید هراپ  طّسوت  شتآ ، هراپ  ندش  هدروخ 

ٌضَْعب اَهَضَْعب  ُلُکْأَی  ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

29/32 .دروخ یم  ار  رگیدکی  شیاه  هراپ  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،
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تعاط ییاناوت  يزور و  ندروخ 

َِکتَعاَط یَلَع  ِِهب  يَْوقَی  يِذَّلا  َِکقْزِر  ْنِم  َلَکَأ  امِیف  َصاَصِْقلا  ُهْمُسَت  َْمل 

13/37 .یتساوخن صاقت  تفرگ ، ورین  تتعاط  رب  و  دروخ ، وت  يزور  زا  هچنآ  رد  وا  زا 

ناضمر هام  رد  اه ، یندروخ  ندرک  عنم 

اًماَرْکِإ َبِراَشَْملا  َمِعاَطَْملا َو  ِهِیف  َرَجَح  َو 

4/44 .دومن عونمم  نآ  رد  ار  اه  یندیماشآ  اه و  یندروخ  شتشاد ، یمارگ  تهج  زا  و 

باتفآ دیشروخ 

هدیدنسپ دنیاشوخ 

یتخب شوخ 

یتخب شوخ  ببس  ادخ ، هب  ندروآ  ور 

ِْهَیلِإ َبِغَر  ْنَم  اَّنِم  ُدیِعَّسلا 

24/1 .دزرو تبغر  وا  يوس  هب  هک  تسا  یسک  ام  زا  تخب  کین 

ادخ تخب  کین  ناتسود  نیب  رد  نتشگ  اورماک 

ِِهئاَِیلْوَأ ْنِم  ِءاَدَعُّسلا  ِیف  ِِهب  ُدَعْسَن  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

.میسرب تداعس  هب  شناتسود  زا  نادنمتداعس  نیب  رد  نآ  اب  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

30و27/1

یتخب شوخ  بلاط  ندرک  تخبدب  ببس 

َِکب َدَعْسَتْسا  ِنَم  َْتیَقْشَأ  ْدَق  َنوُکَتَف  َکِْعنَِمب ، اَنَءاَجَر  ْعَطْقَت  َال  َو 

.يا هدرک  تخبدب  هتساوخ ، یتخب  کین  وت  زا  هک  یسک  هنرگو  .نکم  دیماان  ار  ام  شیوخ ، عنم  هب  و 

3/10
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هدنب یتخبدب  نارگید و  یتخب  شوخ  ببس 

ُتْهِرَک اَِمب  يِْریَغ  َدِعَس  ُْتبَبْحَأ َو  اَِمب  ُتیِقَش  ْدَق  َنوُکَأَف  َِکتَِیفاَع ، ْنِم  ِیل  َْتلَّجَع  اَم  َِکتَمْحَر  ْنِم  یِّظَح  ْلَعَْجت  اَلَف 

تخبدب مراد ، تسود  هچنآ  ببـس  هب  هک  هدـم  رارق  يا ، هتخادـنا  شیپ  نم  يارب  نونکا  هک  يا  یتسردـنت  تتمحر ، زا  ارم  هرهب  سپ 
.دوش تخبشوخ  مرادن ، تسود  هچنآ  ببس  هب  يرگید  موش و 

1/18

يو ناگیاسمه  مالسلا و  هیلع  ماما  یتخب  کین  ببس 

ْمِِهب َدَعْسَأ  ِیب َو  اوُدَعْسَی  یَّتَح  ِیلْضَِفب  ًهَفِْرعَم  َو  یِّقَح ، ِیف  ًهَریَِصب  ْمُهْدِز  َو 

تخب کین  اهنآ ، هلیسو  هب  نم  دنوش و  تخب  کین  نم ، هلیسو  هب  نانآ  ات  .ازفیب  نم  هب  تبسن  نانآ  یـسانش  تلیـضف  ینیب و  قح  رب  و 
4/26 .مدرگ

یتخب کین  هب  دهاجم ، یگدنز  نداد  نایاپ 

َدْعَبَف ِهَداَهَّشلِاب  َُهل  َْتیَضَق  َو  ِهَداَعَّسلِاب ، َُهل  َتْمَتَخ  ْنِإَف 
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...ِْلتَْقلِاب َكَّوُدَع  َحاَتْجَی  ْنَأ 

اب ار  تنمـشد  هک  دشاب  نآ  زا  دعب  يدز ، مقر  شیارب  ار  تداهـش  يداد و  نایاپ  یتخب  شوخ  هب  وا  يارب  ار ) شا  یگدـنز   ) رگا سپ 
15/27 .تسا هدومن  دوبان  نتشک 

رگمتس هدید و  متس  ندش  تخب  کین  ببس 

َِکلْضَِفب اَّنِم  ٍدِحاَو  ُّلُک  َدَعْسَی  یَّتَح  َکَتَمْحَر  ْمَُهل  ِیئاَعُد  ْنِم  َو  َكَْوفَع ، ْمُْهنَع  يِْوفَع  ْنِم  ِینْضِّوَع 

، وت لضف  هب  ام  زا  کی  ره  ات  .هد  ضوع  نم  هب  ار  تتمحر  نانآ ، رب  میاعد  ياج  هب  ار و  تدوخ  تشذگ  ناشیا ، زا  متـشذگ  ياج  هب 
.دوش دنمتداعس 

3/39

گرم اب  ناگدنب ، نتخاس  تخب  کین 

اًِرئاَز ِِهب  اَنْدِعْسَأَف  اَِنب  ُهَْتلَْزنَأ  اَْنیَلَع َو  ُهَتْدَرْوَأ  اَذِإَف 

.نادرگ 4/40 دنمتداعس  نآ  ترایز  هب  ار  ام  يدروآ ، دورف  ام  رب  ار  نآ  يدومن و  دراو  ام  دزن  ار  نآ  هک  یماگنه  سپ 

یتخب کین  تداعس و  هام  ون ، هام 

ِهِیف َسَْحن  َال  ٍدْعَس  َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

5و4/43 .دهد رارق  یتخب  هریت  یب  يدنمتداعس  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

ون هام  رد  نادباع ، نیرت  تخب  شوخ 

ِهِیف ََکل  َدَّبَعَت  ْنَم  َدَعْسَأ  ...ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 

6/43 .هد رارق  دنا ،) ) هدومن یگدنب  هام )  ) نآ رد  ار  وت  هک  یناسک  نیرت  تخب  کین  زا  ار  ام  و 

یتخب کین  و  ناضمر ، هام  تمرح  تیاعر 

! َِکب َکَتَمْرُح  یَعَر  ْنَم  َدَعْسَأ  اَم 

30/45 !. دنک تیاعر  ار  تتمرح  وت ، ببس  هب  هک  یسک  تسا  تخب  کین  هچ 

ناضمر هام  لها  نیرت  تخب  کین 
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ِِهب ِِهلْهَأ  ِدَعْسَأ  ْنِم  اَْنلَعْجا 

49/45 .هد رارق  نآ  لها  نیرتدنمتداعس  زا  ار  ام  نآ ، هلیسو  هب  و 

یتخب شوخ  هتسیاش  هدنب  ِراک  نایاپ  ندنادرگ  تخب  کین 

اَِهب َُهل  َتْمَتَخ  ِهَداَعَّسلا  ِلْهَأ  ْنِم  َناَک  ْنَمَف 

17/46 .یهد نایاپ  تداعس  هب  شیارب  دشاب ، نادنمتداعس  زا  هک  ره  سپ 

هدنب ندناریم  تخب  کین  ببس 

اًدیِعَس ُهَْتیَّفََوت  َو  اًدیِمَح ، ُهَتْشَعَأَف  ُْهنَع ، َتیِضَر  ...ِِهب َو  َتِینُع  ْنَم  َِغلاَبَم  ِینْغَِّلب  َو 

هتشاد و هدنز  هدوتـس ، ار  وا  ببـس  نیدب  سپ  يا  هتـشگ  دونـشوخ  وا  زا  يا و  هتـشاد  تیانع  وا  هب  هک  ناسر  یـسک  تاجرد  هب  ارم  و 
.يا هدناریم  تخب  کین 

105/47
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شیاه هتساوخ  ياطع  اب  هدنب ، یتخب  شوخ 

ُْهنِم ِینیِطُْعت  اَِمب  ِینْدِعْسَأ 

.نادرگ 28/48 تخب  کین  ینک ، یم  اطع  نآ  زا  هچنآ  هب  ارم 

يراتفر شوخ 

يراتفر شوخ  هب  ناشیوخ  يراتفردب  رییغت 

َهَّرَبَْملا ِماَحْرَْألا  يِوَذ  ِقوُقُع  ْنِم  ...ِیْنلِْدبَأ 

7/20 .امرف لّدبم  يراکوکین  هب  ار  ناشیوخ  يراتفردب  نم  هرابرد 

يراتفر شوخ  هب  نارشاعم ، تناها  رییغت 

ِهَرْشِْعلا َمَرَک  َنیِِسباَلُْملا  ِّدَر  ْنِم  ...ِیْنلِْدبَأ 

7/20 .امرف لّدبم  يراتفر  شوخ  هب  ار  نارشاعم  تناها  نم  هرابرد 

نابرهم يردام  دننامه  نیدلاو ، اب  يراتفر  شوخ 

ِفوُؤَّرلا ِّمُْألا  َِّرب  اَمُهَُّربَأ  ...ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

5/24 .منک يراتفر  شوخ  نابرهم ، يردام  ِيراتفر  شوخ  دننامه  مردام ) ردپ و   ) ود نآ  اب  هک  نادرگ  نانچ  ارم  ادنوادخ 

ادخ ندوب  راتفر  شوخ 

ُلِمْج _ ُْملا ُنِسْح  _ ُْملا ...َکَّنِإ 

7/36 .یتسه راتفر  شوخ  ِراکوکین  وت  انامه 

ییور شوخ 

رگمتس یسولپاچ  ییور و  شوخ 

ِقَلَْملا َهَشاََشب  ِیل  ُرِهُْظی  َوُه  َو  ...

7/49 .درک یم  ییور  شوخ  میارب  هناسولپاچ  هک  یلاح  رد  ...
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نامگ ینامگ  شوخ 

هدیدنسپ يدونشوخ 

ادخ يدونشوخ  رد  نتفرگ ، تقبس 

ِهِْوفَع ُهاَضِر َو  َیلِإ  َقَبَس  ْنَم  ِِهب  ُِقبْسَن  ...اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

11و10/1 .میریگ یشیپ  وا ، شیاشخب  يدونشوخ و  يوس  هب  ناگتفرگ  یشیپ  رب  نآ ، اب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس 

دنوادخ يدونشوخ  بجوم  یساپس 

ِِهناَوْضِر َیلِإ  اًبَبَس  ...ُنوُکَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

29و27/1 .دشاب شا  يدونشوخ  يوس  هب  یببس  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

اَّنَع ِِهب  یَضْرَی  َو  اَّنِم ، ُُهلَّبَقَتَی  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

ام زا  ار  نآ  هک  یساپس  .ار  يادخ  ساپس  و 
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2/44 .دوش دونشوخ  ام  زا  نآ  ببس  هب  دریذپب و 

ادخ يدونشوخ  هار )  ) رد هزرابم 

ُهَتَرْسُأ َكاَضِر  ِیف  َبَراَح  َو 

.دیگنج شا  هلیبق  اب  وت ، يدونشوخ  هار )  ) رد و 

7/2

دنوادخ يدونشوخ  و  تیاده ، نایاوشیپ 

ٍناَوْضِر ٍهَرِفْغَِمب َو  َْکنِم  ْمُهْرُکْذاَف  ُماَلَّسلا ، ُمِهِعیِمَج  یَلَع  یَقُّتلا  ِلْهَأ  ِهَداَق  َو  يَدُْهلا ، ِهَِّمئَأ  ْنِم  ...اًلِیلَد  ِِهلْهَِأل  َتْمَقَأ  َو 

داب دورد  اهنآ  همه  رب  هک  يراکزیهرپ -  لها  نایاوشیپ  يراگتـسر و  ِناماما  زا  یتشامگ ، ییامنهار  نامز ) رـصع و   ) نآ لها  يارب  و 
2/4 .نک دای  اهنآ  زا  يدونشوخ ، شزرمآ و  هب  سپ  - 

ادخ يدونشوخ  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  يدونشوخ 

َِکناَوْضِر ْنِم  ْمِهِضْرَأ  َو 

.زاس دونشوخ  ار  ناشیا  دوخ  يدونشوخ  هب  و 

7/4

ناگدیرفآ زا  ناسک  نیرتدونشوخ 

َکِْقلَخ ِهَلْمُج  ْنِم  ُراَهَّنلا  ُْلیَّللا َو  ِْهیَلَع  َّرَم  ْنَم  یَضْرَأ  ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 

20/6 .هد رارق  هتشذگ  اهنآ  رب  زور  بش و  هک  تناگدیرفآ  نیرتدونشوخ  زا  ار  ام  و 

دنوادخ هدننکدونشوخ  یمیمصت 

...اَْنیَلَع ُرَخْآلا  َکُطِخُْسی  َو  اَّنَع ، اَمُهُدَحَأ  َکیِضُْری  ِْنیَّمَِهب  اَنْمَمَه  اَذِإ  َو 

3/9 ...دروآ یم  مشخ  هب  ام  رب  ار  وت  يرگید  دزاس و  یم  دونشوخ  ام  زا  ار  وت  یکی  میتفرگ ، میمصت  راک  ود  رب  نوچ  و 

ادخ هدننادرگدونشوخ  میمصت  هب  تشگرب 
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اَّنَع َکیِضُْری  اَم  َیلِإ  اَِنب  ْلِمَف  ...

3/9 .نادرگرب دزاس  یم  دونشوخ  ام  زا  ار  وت  هک  راک  نآ  هب  ار  ام  سپ 

وا مشخ  زا  ادخ ، يدونشوخ  ینوزف 

ِهِطَخَس ْنِم  ُرَفْوَأ  ُهاَضِر  ْنَم  اَی  َو 

9/12 .تسا رت  نوزفا  شمشخ  زا  وا  يدونشوخ  هک  یسک  يا  و 

ناگدنب كدنا  رادرک  زا  ادخ ، يدونشوخ 

ِریِسَْیلِاب ْمِِهْلِعف  ْنِم  َیِضَر  ْنَم  اَی  َو 

.تسا 10/12 هدش  دنسرخ  ناشیا ، كدنا  رادرک  زا  هکنآ  يا  و 

هدش بلس  وا  زا  هچنآ  هب  هدنب ، ندنادرگ  دونشوخ 

یِّنِم ِیل َو  َتْذَخَأ  اَِمب  ِینِّضَر  َو 

، یتفرگ نم  زا  نم و  يارب  هچنآ  هب  ارم  و 
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13/14 .نادرگ دونشوخ 

ادخ يدونشوخ  هدنب و  ینامداش 

َِکلْضَف َِکتاَضْرَم َو  ِءاَِغْتبِال  اَِهب  ِینَتْطَّشَن 

3/15 .يدیشخب يداش  تناسحا  يدونشوخ و  ِتساوخرد  يارب  یتسردنت )  ) نآ هلیسو  هب  ارم 

دنوادخ هتسویپ  نتخاس  دونشوخ 

َْکیَدْعَس َْکیََّبل َو  َلاَقَف : ِءاَعُّدلِاب ، ُهَتْرَمَأ  يِذَّلا  َكُْدبَع  یَِهلِإ  اَی  اَنَأ  َو 

13/16 .منامرف هب  شوگ  منک و  یم  تعاطا  تفگ : سپ  .يداد  نامرف  ندرک  شیاین  هب  ار  وا  هک  ماوت  هدنب  نم -  يادخ  يا  نم -  و 

هدنب رب  ادخ ، يدونشوخ  ندناشوپ 

َكاَضِر ِیْنلِّلَج  َو 

21/20 .ناشوپب نم  رب  ار  تا  يدونشوخ  و 

ادخ يدونشوخ  هب  ندیسر  يارب  اه ، هار  ندومن  ناسآ 

ِیُلبُس َكاَضِر  ِغُوُلب  َیلِإ  ْلِّهَس  َو 

28/20 .امرف ناسآ  تا ، يدونشوخ  هب  ندیسر  يارب  ار  میاه  هار  و 

ادخ يدونشوخ  هب  ندیسر  لماوع 

َِکتَمْحَر ِلْضَِفب  َِکتَعاَِطب َو  اَّلِإ  َكَْدنِع  اَم  ُلاَنَأ  َال  َو  َكاَضِر ، ُُغْلبَأ  َال  َو 

6/21 .تتمحر ِینوزف  هب  وت و  زا )  ) تعاطا اب  زج  متسین ، تسوت  دزن  هچنآ  هب  لئان  .مرادن و  ار  تتیاضر  بلج )  ) ییاناوت و 

تسادخ هدننکدونشوخ  هچنآ  زا  نتشگن  نیگمشخ 

َكاَضِر ْنِم  اًْئیَش  َطَخْسَأ  َال  ...یَّتَح  ...یِسْفَن  َِکتَعاَِطب  ْلَغْشا  َو 

.موشن نیگمشخ  تسوت ، يدونشوخ  هک  يزیچ  زا  ات  .راد  لوغشم  شیوخ  تعاط  هب  ارم  و 

9/21
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ادخ يدونشوخ  هدنشک  شود  هب  ییورین 

َِکتاَضْرَم َعیِمَج  اَِهب  ُلِمَتْحَأ  ًهَُّوق  ِیل  ْبَه  َو 

11/21 .منک لمح  ار  تا  يدونشوخ  همه  مناوتب  ات  نک  تیانع  ییورین  نم  هب  و 

دنوادخ يدونشوخ  هب  دورو 

ِیلَخْدَم َِکتاَضْرَم  ِیف  ...ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  تا  يدونشوخ  رد  ارم  دورو  و 

11/21

تسادخ هدننکدونشوخ  هچنآ  ماجنا 

یَضَْرت ُّبُِحت َو  اَِمب  ََکل  ِلَمَْعلِاب  ...َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

13/21 .راد ینازرا  نم  هب  ار  يوش  یم  دونشوخ  يراد و  تسود  هچنآ  هب  تدوخ -  يارب  لمع -  و 
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یتسردنت لاح  رد  هدنب ، زا  ادخ  ياضر 

ٍهَِیفاَع ِیف  یِسْفَن  ْنِم  اَهاَضِر  َکِسْفَِنل  ْذُخ  َو 

1/22 .امن تفایرد  تیفاع  لاح  رد  نم  زا  ار  دوخ  ياضر  و 

هدنب هب  تسادخ ، يدونشوخ  بجوم  هچنآ  ياطع 

یِّنَع َکیِضُْری  اَم  یِسْفَن  ْنِم  ِینِطْعَأَف 

1/22 .امرف اطع  نم  هب  دنادرگ ، یم  یضار  نم  زا  ار  وت  هچنآ  سپ 

دسر وا  هب  ادخ  زا  هچنآ  رد  هدنب ، تیاضر 

َْکنِم َّیَلَع  ُدِرَی  امِیف  َياَضِر  ...ْلَعْجا  َو 

5/22 .هد رارق  دسر  یم  نم  هب  وت  زا  هچنآ  رد  ار ، ما  يدونشوخ  و 

مشخ يدونشوخ و  ماگنه  رد  نتفای ، شمارآ  ببس 

اَِمب یِّنِم  ِسْفَّنلا  َهَنِینْأَـمُط  اَـضِّرلا َو  َحْوَر  یِـسْفَن  ْنِم  َفَّرَعَتَأ  یَّتَـح  ...َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اَِـمب  َکـَل  ِرْکُّشلا  ِیف  يِریِـصْقَت  َدـْنِع  َّقَْحلا  ِیْنقُزْرا  َو 
...ِطْخُّسلا اَضِّرلا َو  ِْنمَْألا َو  ِفْوَْخلا َو  ِلاَح  ِیف  ُثُدْحَی  امِیف  ََکل  ُبِجَی 

میـسن ات  امرف ، ما  يزور  ار  قح  هب ) فارتعا  ، ) مدومن یهاتوک  يا  هتـشاد  ینازرا  نم  هب  هک  ییاـه  تمعن  هب  رکـش  رد  هک  یماـگنه  و 
ینمیا و سرت و  لاح  رد  هچنآ  هب  تبسن  ار  دوخ  شمارآ  يدونشوخ و 

11/22 .مبایرد تسا ، بجاو  وت  يارب  نآ  رکش  و  دهد ، یم  خر  مشخ  يدونشوخ و 

دنوادخ تیاضر  ندیزگرب  ببس 

اًِرثْءُوم ...ٍءاَوَس  ٍَهلِْزنَِمب  اَمُْهنِم  َّیَلَع  ُدِرَی  اَِمب  َنوُکَأ  یَّتَح  ِبَضَْغلا ، اَضِّرلا َو  ِلاَح  ِیف  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدـلا َو  ِیف  َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحِالا  ...ِیْنقُزْرا  َو 
ِءاَدْعَْألا ِءاَِیلْوَْألا َو  ِیف  اَمُهاَوِس  اَم  یَلَع  َكاَضِِرل 

يدونـشوخ و  ) ود نآ  زا  هچنآ  هب  ات  .هد  يزور  ترخآ  ایند و  رد  اـه ، شزغل  زا  يراد  نتـشیوخ  مشخو ، يدونـشوخ  لاـح  رد  ارم  و 
يدونـشوخان و  ) ود نآ  ریغ  رب  ار  وت  يدونـشوخ  نانمـشد ، ناتـسود و  هرابرد  .مشاب  هتـشاد  ناـسکی  یلاـح  دـسر ، یم  نم  هب  مشخ )

.مرامش مّدقم  وت ) ینامرفان 

13/22
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مشخ يدونشوخ و  لاح  رد  شزغل ، زا  يرادهگن 

ِبَضَْغلا اَضِّرلا َو  ِلاَح  ِیف  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  ِیف  َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحِالا  َو  اَیاَطَْخلا ، َنِم  َظُّفَحَّتلا  ِیْنقُزْرا  َو 

13/22 .هد يزور  ترخآ  ایند و  رد  اه ، شزغل  زا  يراد  نتشیوخ  اهاطخ و  زا  يراددوخ  مشخ ، يدونشوخ و  لاح  رد  ارم  و 

دوخ يدونشوخ  رب  نیدلاو ، يدونشوخ  ندرمش  مّدقم 
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...اَمُهاَضِر َياَضِر  یَلَع  َمِّدَقُأ  ...یَّتَح  ...ِناَنْسَْولا  ِهَْدقَر  ْنِم  ِیْنیَِعل  َّرَقَأ  اَمِِهب  يِِّرب  َّيَِدلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو 

رب ار  نانآ  يدونـشوخ  ات  .هد  رارق  رت  شوخ  هدولآ ، باوخ  ِباوخ  زا  مرظن ، رد  ار  ود  نآ  هب  يراکوکین  مردام و  ردـپ و  زا  تعاطا  و 
5/24 .مزادنا مّدقم  دوخ  يدونشوخ 

دنزرف تعافش  اب  نیدلاو ، زا  ادخ  يدونشوخ 

اًمْزَع یًضِر  اَمَُهل  ِیتَعاَفَِشب  اَمُْهنَع  َضْرا  َو 

14/24 .وش دونشوخ  هرسکی  اهنآ  زا  نم  يرگیجنایم  هب  و 

ادخ يدونشوخ  اب  هدنب ، ندش  راگتسر 

َكاَضِِرب ِیتَزْوَف  ...اَِهب  ُنوُکَت  ِیتَعاَفَش  ْنِم  َكَْدنِع  ُدَکْوَأ  ٍهَعاَفَش  ْوَأ  ...ٍهَوْعَِدب  ُْهنِم  ِیَنلاَنَیَف 

هب تا  يدونـشوخ  هب  ما  يراگتـسر  هک  تسا ، رتزاسراک  وت  دزن  نم  تعافـش  زا  هک  دـنک  یتعافـش  ای  دـسر  نم  هب  وا  زا  ییاعد  سپ 
27/31 .دوش لصاح  نآ  هلیسو 

ادخ زا  يدونشوخ  و  دوخ ، سفن  رب  نتفرگ  مشخ 

َْکنَع َیِضَر  َو  اَْهیَلَع ، َطِخَس  َو  َْکنِم ، ِهِسْفَِنل  اَیْحَتْسا  ِنَم  ُماَقَم  اَذَه  َو 

زا شیوخ ، هرابرد  هک  تسا  یسک  هاگیاج  نیا  و 

19/32 .تسا دونشوخ  وت  زا  نیگمشخ و  دوخ  رب  تشگ و  هدنمرش  وت 

وا يارب  رّدقم  هرهب  هب  هدنب ، يدونشوخ 

ِیل َتْمَسَق  امِیف  ِیتَّصِِحب  ِینَیِضُْرت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  َو 

.ییامن یضار  يا ، هدرک  تمسق  میارب  هچنآ  رد  ما  هرهب  هب  ارم  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  و 

28/32

وا دیدهت  و  ادخ ، يدونشوخ  زا  ندنادرگور 

َكاَضِر ْنَع  َفَدَص  ْنَم  اَِهب  َتْدَّعََوت  ...ٍراَن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

29/32 .يدومن دیدهت  ْدنادرگ ، يور  وت  يدونشوخ  زا  ار  هک  ره  نآ  اب  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،
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شلآ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هدننکدونشوخ  يدورد 

اَضِّرلا َدَْعب  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  َو  یَضْرَی ، یَّتَح  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

.ندش دونشوخ  زا  سپ  شنادناخ ، وا و  رب  ادخ  دورد  دوش و  دونشوخ  هکنیا  ات  وا  رب  ادخ  دورد 

35/32

تارّدقم هب  ناگدنب ، يدونشوخ  هلیسو 

اََنل َْتیَضَق  اَِمب  اَضِّرلا  َیلِإ  ًهَعیِرَذ  َِکلَذ  ْلَعْجا  َو  ِراَِیتْخِالا ، َهَفِْرعَم  اَنْمِْهلَأ  َو 
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2/33 .هد رارق  يدومرف ، رّدقم  ام  يارب  هچنآ  هب  يدونشوخ  هلیسو  ار  نآ  امرف و  ماهلا  ام  هب  ار  ریخ  راک )  ) تفرعم و 

تسادخ ياضر  دروم  هچنآ  ندرمش  دنسپان  ببس 

َكاَضِر َعِضْوَم  َهَرْکَن  َو  َكَرْدَق ، َطِمْغَنَف  َتْرَّیََخت  اَّمَع  ِهَفِْرعَْملا  َزْجَع  اَنْمُسَت  َال  َو 

3/33 .میراد دنسپان  ار  وت  تیاضر  دروم  میرامش و  کبس  ار  وت  رْدق  ات  زاسن ، يا  هدومن  رایتخا  هچنآ  تخانش  زا  زجع  راچد  ار  ام  و 

یهلا مکح  هب  هدنب ، تیاضر 

ِهَّللا ِمْکُِحب  یًضِر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

.میوا مکح  هب  یضار  هک  ار  يادخ  ساپس 

1/35

یهلا ردق  اضق و  هب  هدنب ، نتخاس  دونشوخ 

یِسْفَن َِکئاَضَِقب  ْبِّیَط  َو 

.نادرگ دونشوخ  دوخ ، ياضق  هب  ارم  و 

3/35

هدنب یگتسیاش  مدع  و  ادخ ، يدونشوخ 

ِِهباَجِیتْسِاب ُْهنَع  یَضَْرت  ْنَأ  َال  َو  ِِهقاَقِْحتْسِاب ، َُهل  َرِفْغَت  ْنَأ  ٍدَحَِأل  ُبِجَی  َال 

ببس هب  هک  تسین  يّدح  رد  سک  چیه 

4/37 .دزاس مزال  ار  وت  تیاضر  شا  یگتسیاش  دنک و  باجیا  ار  تشزرمآ  شقاقحتسا 

ناگدنب زا  وا  تیاضر  ببس  ادخ ، لضف 

َِکلْضَِفبَف ُْهنَع  َتیِضَر  ْنَم  َو 

.تسوت لضف  زا  يوش ، یضار  هک  ره  زا  و 

5/37
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دوخ قاقحتسا  زا  رتمک  هب  ادخ  يدونشوخ 

َِکبِجاَو ِنوُِدب  یًضِر  ...ِباَذَْعلا  َنِم  ُْهنَع  َتْرَّخَأ  اَم  ُعیِمَجَف 

15/37 .تسا هدوب  تدوخ  یگتسیاش  زا  رتمک  هب  ندش  یضار  يا ، هتخادنا  ریخأت  هب  وا  زا  هک  یباذع  ره  سپ 

ادخ هدننادرگدونشوخ  شاداپ  يراذگورف 

َكاَضْرَأ ْنَم  َباََوث  َُکلاَفْغِإ  ُفاَُخی  َال  َو 

16/37 .يراذگورف ْدنادرگ ، دونشوخ  ار  وت  هکنآ  شاداپ  هک  تسین  یسرت  و 

ادخ يرگناوت  اب  يرگید ، زا  هدید  جنر  هدنب  ندومن  دونشوخ 

َكِدْجُو ْنِم  یِّنَع  ِهِضْرَأ  ...ٌكَرَد  یِّنِم  ُهَکَرْدَأ  َكِدِیبَع  ْنِم  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

نم زا  دوخ ، يرگناوت  اب  ار  وا  هدیسر ، وا  هب  نم  زا  ییاوران  هک  تناگدنب  زا  يا  هدنب  ره  ادنوادخ و 
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4/39 .نادرگ دونشوخ 

یهلا ياضر  اب  هدنب ، هجرد  نداد  تفارش 

َِکناَوْضِِرب ِیتَجَرَد  ْفِّرَش 

.هد تفارش  تیدونشوخ ، هب  ارم  هجرد 

4/41

ادخ يدونشوخ  ياه  هار  نتخاس  راکشآ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َْکَیلِإ ، اَضِّرلا  َُلبُس  ِِهلِآب  َتْجَْهنَأ  ...اَمَک  َّمُهَّللا َو 

دورد شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  یتخاس ، راکـشآ  ار  دوخ  يوس  هب  يدونـشوخ  ياه  هار  شنادناخ ، هلیـسو  هب  هک  نانچ  ادـنوادخ و 
8/42 .تسرف

ادخ يدونشوخ  يوس  هب  ناگدنب  رادولج  نآرق ،

اًِدئاَق َِکناَنِج  َِکناَوْضِر َو  َیلِإ  ِهَماَیِْقلا  ِیف  اََنل  َنوُکَی  یَّتَح  ِقاَفِّنلا  یِعاَوَد  ِْرفُْکلا َو  ِهَّوُه  ْنِم  ِِهب  اَنْمِصْعا  َو 

وت يدونـشوخ  يوس  هب  ام  رادولج  تمایق  رد  ات  .رادهگن  ییورود  ياه  هزیگنا  رفک و  لادوگ  رد ) طوقـس   ) زا ار  ام  نآرق ،)  ) نآ اب  و 
.دشاب تیاه  تشهب  و 

12/42

هام عولط  ماگنه  رد  دارفا ، نیرتدونشوخ 

ِْهیَلَع َعَلَط  ْنَم  یَضْرَأ  ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 

وا رب  هام  هک  یناسک  نیرتدونشوخ  زا  ار  ام  و 

6/43 .هد رارق  هدرک ، عولط 

یهلا ياضر  هب  هلآ ،)  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تّما   ) نتفای تسد 

ِِهناَوْضِر َیلِإ  ِهِّنَِمب  اَهَُکلْسَِنل  ِِهناَسْحِإ  ُِلبُس  ِیف  اَنَلَّبَس  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

شا يدونـشوخ  يوس  هب  شتمعن  هلیـسو  هب  اه ،) هار   ) نآ رد  اـت  دومن ، یهار  شناـسحا ، ياـه  هار  رد  ار  اـم  هک  ار  يادـخ  ساپـس  و 
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2/44 .میور

دنوادخ يدونشوخ  و  ناضمر ، هام  هزور 

َکیِضُْری اَِمب  ِهِیف  اَِهلاَمِْعتْسا  َو  َکیِصاَعَم ، ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

6/44 .امرف يرای  دزاس ، یم  دونشوخ  ار  وت  هچنآ  هب  هام  نآ  رد  شندرب  راک  هب  ناهانگ و  زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 

ادخ يدونشوخ  هب  نتفای  تسد  ببس 

َكاَضِِرب ْمُهُزْوَف  َو  َِکبَضَغ ، ْنِم  ْمُُهتاََجن  َْتناَک  اَهِیف  َو  َكِدیِزَِمل ، اًبَلَط  ََکل  اُوقَّدَصَت  َو 

هب ناشنتفای  تسد  تمـشخ و  زا  ناشیا  تاجن  اهنیا  همه )  ) رد دـنداد و  هقدـص  وت  ياضر )  ) يارب وت ، تمعن )  ) ندوزفا ِبلط  تهج  و 
16/45 .دوب هتفهن  تا  يدونشوخ 

ناضمر هام  رد  هدنب ، زا  ادخ  يدونشوخ 
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َكِدْجُو ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف  ...َُهل  َكاَضِر  ْتَبَجْوَأ  ٍَهبْرُِقب  َْکَیلِإ  َبَّرَقَت  ...ْنَم  َّمُهَّللا َو 

زا سپ  هدـنادرگ ؛ مزال  وا  يارب  ار  وت  يدونـشوخ  هک  هتـسج ، برقت  وت  يوس  هب  يروآ  برقت  لـمع  هلیـسو  هب  سک  ره  ادـنوادخ و 
50/45 .شخبب ام  هب  ار  نآ  دننام  تدوخ ، دزن  يرگناوت ) )

ناگدنب حوصن  هبوت  اب  ادخ ، ندش  دونشوخ 

اَّنَع َضْرا  َو  اَّنِم ، اَْهلَّبَقَتَف  ِباَِیتْرِالا ، ِّکَّشلا َو  َنِم  ْتَصَلَخ  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

دونـشوخ ام  زا  ریذپب و  ام  زا  ار  نآ  سپ  .دـشاب  كاپ  یلدود  دـیدرت و  زا  هک  یـصلاخ  هبوت  .مینک  یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  ام  ادـنوادخ 
52/45 .شاب

دنوادخ يدونشوخ  هدنیازف  یساپس 

َكاَضِر یَلَع  ُدیِزَی  اًدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 

35/47 .دیازفیب تا  يدونشوخ  رب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس  و 

هدننکدونشوخ يدورد 

اَهَقْوَف ٌهاَلَص  ُنوُکَت  َال  ًهَیِضاَر  ًهاَلَص  ِْهیَلَع  ِّلَص 

51/47 .دشابن نآ  زا  رتالاب  يدورد  هک  يا  هدننکدونشوخ  دورد  تسرف ، دورد  وا  رب 

دنوادخ يدونشوخ  هدنیازف  يدورد 

َُهل َكاَضِر  یَلَع  ُدیَِزت  َکیِضُْرت و  ًهاَلَص  ِْهیَلَع  ِّلَص  َو 

دونشوخ ار  وت  هک  يدورد  تسرف ، دورد  وا  رب  و 

52/47 .دیازفیب وا  يارب  تا  يدونشوخ  رب  دنک و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نتخاس  دونشوخ 

ُهاَضِر یَلَع  ُدیَِزت  ِهیِضُْرت َو  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

52/47 .دیازفیب شا  يدونشوخ  رب  دزاس و  شدونشوخ  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 

یًضِر ْمَُهل  ََکل َو  ُنوُکَت  ...ًهاَلَص  ...ْمِْهیَلَع  ِّلَص  ِّبَر 
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59/47 .دشاب هدیدنسپ  ناشیا  يارب  وت و  يارب  هک  يدورد  .تسرف  دورد  ناشیا  رب  نم ، راگدرورپ 

دنوادخ يدونشوخ  زا  زواجتم  يدورد 

َکَناَوْضِر ُزِواَُجت  ًهاَلَص  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

.درذگرد وت  يدونشوخ  زا  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 

53/47

ادخ يدونشوخ  ببس  مالسلا ،  هیلع  ماما 

َِکناَوْضِر َیلِإ  َهَعیِرَّذلا  ُهَْتلَعَج 

60/47 .يداد رارق  تا  يدونشوخ  هب  ندیسر  ببس  ار  وا 

ادخ ّیلو  يدونشوخ  بسک )  ) رد ششوک 

َنیِعاَس ُهاَضِر  ِیف  ...اَْنلَعْجا  َو 

.هد رارق  وا  يدونشوخ  رد  اشوک  ار  ام  و 

63/47
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ادخ يدونشوخ  زا  هژیو  يا  هرهب 

َِکناَوْضِر ْنِم  اظَح  ِِهب  ُلاَنَأ  اًبیِصَن  ِمْوَْیلا  اَذَه  ِیف  ِیل  ْلَعْجا  َو 

.مسرب تا  يدونشوخ  زا  هژیو  يا  هرهب  هب  نآ  اب  هک  هد  رارق  یبیصن  نم  يارب  زور  نیا  رد  و 

71/47

دنوادخ يدونشوخ  بسک  رد  ششوک ،

َِکتاَضْرَم ِیف  اَهَدَهْجَأ  َو  َِکتاَذ ، ِیف  ُهَسْفَن  َبَْعتَأ  ...ْنَم  ِِهب  ُدَّحَوَتَت  اَِمب  ِینْدَّحََوت  َو 

رد هتخادـنا و  یتخـس  هب  ار  دوـخ  وـت  يارب  هک  یـسک  اـب  ینک  یم  یکین  هک  هنوگناـمه  نـک ، یکین  نـم  هـب  ییاـهنت  هـب  دوـخ  وـت  و 
.هدیشوک تا  يدونشوخ 

88/47

شمشخ زا  سپ  ادخ ، ندشن  دونشوخ 

َِکبَضَغ َدَْعب  ُْهنَع  یَضَْرت  َال  ْنَم  َضاَرْعِإ  یِّنَع  ْضِْرُعت  َال 

.يوش یمن  دونشوخ  وا  زا  تمشخ  زا  سپ  هک  یسک  زا  ندنادرگور  دننامه  نادرگنور  نم  زا 

100/47

ادخ يدونشوخ  و  هدنب ، تاجرد 

ُْهنَع َتیِضَر  ...ْنَم  َِغلاَبَم  ِینْغَِّلب  َو 

105/47 .يا هتشگ  دونشوخ  وا  زا  هک  ناسر  یسک  تاجرد  هب  ارم  و 

ادخ هدننادرگدونشوخ  ِرما  زا  ندنامزاب 

ُهُْریَغ یِّنَع  َکیِضُْری  َال  اَّمَع  َِکب  اَّلِإ  ُهُکِرْدُأ  َال  اَِمب  ِیْنلَغْشَت  َال  َو 

، دنک یمن  دونـشوخ  نم  زا  ار  وت  نآ  زج  هک  يزیچ  زا  ات  امنم ، لوغـشم  وت ، کمک )  ) هب رگم  مبای ، یمنرد  ار  نآ  هک  يزیچ  هب  ارم  و 
108/47 .منام زاب 

ادخ يدونشوخ  وریپ  هدنب ،
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َِکتاَضْرَِمل اَّلِإ  اًعَبَت  َال  ...َکِْقلَِخل َو  اًوُزُه  ِینْذِخَّتَت  َال  َو 

124/47 .هدن رارق  تا  يدونشوخ  وریپ  زج  تناگدیرفآ و  هدنخ  ببس  ارم  و 

دنوادخ يدونشوخ  و  هرمع ، ّجح و  ماجنا 

َکِهْجَو َءاَِغْتبا  ِهَرْمُْعلا  ِّجَْحلا َو  ِیف  يِرْمُع  َِیقَاب  ْلَعْجا  َو 

133/47 .هد رارق  هرمع  ّجح و  رد  تدوخ ، ياضر  يارب  ار  ما  یگدنز  یقاب  و 

مالسلا مهیلع  همئا  نانمشد  لامعا  زا  يدونشوخ 

ْمُهَعاَْبتَأ ْمُهَعاَیْشَأ َو  ْمِِهلاَعِِفب َو  َیِضَر  ْنَم  َو  َنیِرِخْآلا ، َنِیلَّوَْألا َو  َنِم  ْمُهَءاَدْعَأ  ْنَْعلا  َّمُهَّللا 

تنعل ار  ناشناوریپ  ناتسود و  دوش و  یم  دونشوخ  ناشرادرک  هب  ار  هک  ره  ناگدنیآ و  ناگتـشذگ و  زا  ار  ناشیا  نانمـشد  ادنوادخ ،
10/48 .نک

ادخ يدونشوخ  يوس  هب  ینابدرن 

َِکناَوْضِر َیلِإ  ِِهب  ُجُرْعَأ  اًمَّلُس  ُهُذِخَّتَأ  اَم  ...یَِهلِإ  اَی  ِیل  ْبَهَف 

ار نآ  هک  شخبب  يزیچ  ارم  نم ، يادخ  يا  سپ 
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17/49 .مور الاب  نآ  زا  هداد ، رارق  تا  يدونشوخ  يوس  هب  ینابدرن 

ادخ يدونشوخ  ياهتنم  رگناشن  یساپس 

یِّنَع َكاَضِر  َغَْلبَم  ُنوُکَی  اًدْمَح  ...ِیْلقَع  ِیناَِسل َو  یِسْفَن َو  َكُدَمَْحت 

.دشاب 6/51 نم  زا  وت  يدونشوخ  هزادنا  هب  هک  یساپس  .دننک  یم  يرازگ  ساپس  ار  وت  ملقع ، منابز و  منت و 

ادخ يدونشوخ  هار )  ) رد هدنب ، نتشاداو 

َکِْقلَخ ْنِم  ٍدَحَأ  َهَفاَخَم  َِکنیِد  ْنِم  اًْئیَش  ُهَعَم  ُكُْرتَأ  َال  اًلَمَع  َِکتاَضْرَم  ِیف  ِیْنلِمْعَتْسا 

6/54 .میامنن اهر  تناگدیرفآ  زا  یسک  سرت  رطاخ  هب  ار ، وت  نید  زا  يزیچ  نآ  اب  هک  رامگب  يراک  هب  تا  يدونشوخ  هار )  ) رد ارم 

هشوخ

هشوخ تفه  هدننایور  يا  هناد  ناتساد 

ٍهَّبَح ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلباَنَس  َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم 

هشوخ ره  رد  هک  هدنایور ، هشوخ  تفه  هک  تسیا  هناد  ناتساد  دننام  دنشخب ، یم  ادخ  هار  رد  ار  ناشیاه  ییاراد  هک  یناسک  ناتـساد 
.دشاب هناد  دص 

13/45

تّذل یشوخ 

نوخ

ناگدنب نوخ  ياه  گر  رد  ناطیش ، ندومن  ناور 

اَِنئاَمِد َيِراَجَم  ُهَْتیَرْجَأ 

.يدومن 6/25 ناور  نامنوخ  ياه  گر  رد  ار  ناطیش )  ) وا

نینج نیوکت  لحارم  زا  یکی  هدش ، هتسب  نوخ 

( َرَخآ اًْقلَخ  ِینَتْأَْشنَأ  َُّمث  اًمَْحل ، َماَظِْعلا  َتْوَسَک  َُّمث  اًمْظَع  َُّمث  ًهَغْضُم  َُّمث  ًهَقَلَع  َُّمث  ًهَفُْطن  : ) َِکباَتِک ِیف  َّتَعَن  اَمَک  ...ٍلاَح  ْنَع  ًالاَح  ِیُنفِّرَُصت 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1028 

http://www.ghaemiyeh.com


سپـس هدش و  هتـسب  ِنوخ  سپـس  هفطن  تسخن  .يدومن  فصو  دوخ  باتک  رد  هکنانچمه  .يدنادرگ  یم  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  ارم 
.يداد رگید  یشنیرفآ  ارم  هاگنآ  يدناشوپ ، تشوگ  اب  ار  اه  ناوختسا  سپس  يدیرفآ ، ناوختسا  سپس  تشوگ ، هراپ 

23/32

قالخا يوخ 

ناشیوخ

توعد و  شناشیوخ ، اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینمشد 
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ادخ يوس  هب 

ُهَتَّماَح َْکَیلِإ  ِءاَعُّدلا  ِیف  َفَشاَک 

6/2 .تخادرپ زیتس  هب  اراکشآ  شناشیوخ ، اب  وت  يوس  هب  توعد  رد 

یهلا نید  يایحا  و  شناشیوخ ، زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرود 

ُهَمِحَر َِکنیِد  ِءاَیْحِإ  ِیف  َعَطَق 

.تسسگ شماحرا  زا  وت ، نید  نتشاد  اپرب  رد 

8/2

شناشیوخ هرابرد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعافش 

ُهَتْدَعَو اَم  َّلَجَأ  ِهَعاَفَّشلا  ِنْسُح  ْنِم  ...َنیِرِهاَّطلا  ِِهلْهَأ  ِیف  ُْهفِّرَع 

25/2 .نک هاگآ  يا ، هداد  هدعو  وا  هب  هچنآ  زا  شیب  شکاپ ، هداوناخ  هرابرد  وکین  تعافش  زا  ار  وا 

يدنواشیوخ دنویپ  نتسسگ 

ِِهَتباَرَق ِّلِظ  ِیف  اُونَکَس  ْذِإ  ُتَاباَرَْقلا  ُمُْهنِم  ْتَفَْتنا  ...َنیِذَّلا  َو 

.دنتسناد هناگیب  ار  اهنآ  نادنواشیوخ ، دندش  نکاس  وا  یشیوخ  هیاس  رد  نوچ  هک  نانآ  و 

6/4

دوخ ماحرا  رهش  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  يرود 

ْمِهِمْوَق َراَیِد  َکِیف  ْمِهِرْجَه  یَلَع  ْمُهْرُکْشا  َو 

.نک تیانع  شاداپ  دندرک  ترجه  ناشناشیوخ  ياهرهش  زا  وت  هار  رد  هکنآ  رطاخ  هب  ار  ناشیا  و 

8/4

ناطیش ّرش  زا  هدنرادهگن  یلحم  رد  هدنب ، نمؤم  ناشیوخ 

ٍِظفاَح ٍنْصِح  َو  ٍزِراَح ، ٍزْرِح  ِیف  ُْهنِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  َنِم  ...اَنِماَحْرَأ  يِوَذ  ...ْلَعْجا  َو 
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10/17 .هد رارق  هدنرادهگن  يژد  مکحم و  یهاگیاج  رد  وا  ّرش )  ) زا ار ، نامیا  اب  نانز  نادرم و  زا  ام  ناشیوخ  و 

دنا هدرب  هانپ  نآ  زا  هچنآ  زا  ناگدنب ، ناشیوخ  نداد  هانپ 

ُْهنِم اَنْذَعَتْسا  اَّمِم  ...اَنَِیلاَهَأ  اَنْذِعَأ َو 

15/17 .هد هانپ  میدرب ، هانپ  نآ  زا  هچنآ  زا  ار ، نامنادنواشیوخ  ام و 

يراکوکین هب  ناشیوخ ، يراتفردب  لیدبت 

َهَّرَبَْملا ِماَحْرَْألا  يِوَذ  ِقوُقُع  ْنِم  ...ِیْنلِْدبَأ 

7/20 .امرف لّدبم  يراکوکین  هب  ار  ناشیوخ  يراتفردب  نم  هرابرد 

هدنب هدننکدیماان  ناشیوخ ،

ِینُومَرَح ِیَتباَرَق  َیلِإ  ِینَتْأَْجلَأ  ْنِإ 
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3/22 .دننک ممورحم  يزاس ، جاتحم  مناشیوخ  هب  ارم  رگا 

تسا بجاو  ناشیوخ  يارب  هچنآ  نتسناد  مزال  ناگیاسمه  هرابرد 

ِیتَّماَِحل ُبِجوُأ  اَم  ْمَُهل  ُبِجوُأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

.منادب مزال  اهنآ  يارب  مناد ، یم  مزال  مناشیوخ  يارب  ار  هچنآ  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

3/26

شناشیوخ ربارب  رد  هدنب ، ییاوسر 

ُْتنُک ٍمِحَر  يِذ  ْنِم  ...َنِیبَّرَقُْملا َو  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  ِداَهْـشَْألا  ِِفقاَوَم  َدـْنِع  ِءاَقَْبلا  ِراَد  ِتاَحیِـضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف  ...َكِْوفَِعب  ِینَتْرَتَس  ْذِإ  َّمُهَّللا َو 
ِیتاَریِرَس ِیف  ُْهنِم  ُمِشَتْحَأ 

ناگتـشرف زا  نادـهاش ؛ ياه  هاـگیاج  دزن  یقاـب ، يارـس  ياـه  ییاوسر  زا  سپ  يدـناشوپ ، تشیاـشخب  هب  ارم  هک  نونکا  ادـنوادخ و 
21/32 .زاس نمیا  ارم  مدومن ، یم  مرش  وا  زا  دوخ  یفخم  ياهراک  رد  هک  يدنواشیوخ  زا  دنمجرا و 

هدنب کیدزن  دنواشیوخ  گرم ،

اَْهنِم َُّونُّدلا  ُّبُِحن  ِیتَّلا  اَنَتَّماَح  ...ُتْوَْملا  َنوُکَی  یَّتَح  َِکب  ِقاَحَّللا  ِکْشَو  یَلَع  َُهل  ُصِرَْحن  ...اًلَمَع  ِلاَمْعَْألا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ْلَعْجا  َو 

ییاج ات  .میزرو  صرح  وت  هب  ندیسر  دوز  هب  نآ  اب  هک  هد  رارق  ام  يارب  یلمع  هتسیاش ، لامعا  زا  و 

.میراد تسود  ار  وا  هب  ندش  کیدزن  هک  دشاب  ام  کیدزن  دنواشیوخ  دننامه )  ) ام يارب  گرم  هک 

3/40

ناشیوخ هب  ششخب 

ِهَلِّصلا ِِّرْبلِاب َو  اَنَماَحْرَأ  َلِصَن  ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو 

10/44 .مینک یکین  نامنادنواشیوخ  هب  ششخب ، یکین و  اب  هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام 

ناشیوخ نادنواشیوخ 

ینمادکاپ يراد  نتشیوخ 

هدنب هب  ادخ  يزور  اهاطخ ، زا  يراد  نتشیوخ 
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ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  ِیف  َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحِالا  َو  اَیاَطَْخلا ، َنِم  َظُّفَحَّتلا  ِیْنقُزْرا  َو 

13/22 .هد يزور  ترخآ  ایند و  رد  اه ، شزغل  زا  يراد  نتشیوخ  اهاطخ و  زا  يراددوخ  ارم  و 

هدنب هب  يراد  نتشیوخ  ندومن  ماهلا 

ِهِیف َتْرَظَح  اَّمِم  َظُّفَحَّتلا  َو  ِِهتَمْرُح ، َلاَلْجِإ  ِِهلْضَف َو  َهَفِْرعَم  اَنْمِْهلَأ 

6/44 .نک ماهلا  ام  هب  يا ، هدومن  مارح  هام )  ) نآ رد  هک  ار  هچنآ  زا  يراد  نتشیوخ  و  شمارتحا ، ِتشاد  گرزب  و  شتلیضف ، ِتخانش 
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هشیدنا لایخ 

تنایخ

ندومن تنایخ  دصق 

ٍدَحَأ ِّشِغ  یَلَع  َيِوَْطنَن  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَن 

5/8 .میشاب هتشاد  یسک  هب  تنایخ  دصق  هکنیا  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ 

راک تنایخ  اب  ندرک ، راتفر  هناصلخم 

ِحْصُّنلِاب ِینَّشَغ  ْنَم  َضِراَعُأ  ْنَِأل  ِینْدِّدَس 

9/20 .منک دروخرب  یهاوخریخ  يور  زا  هدومن ، یتسردان  نم  اب  هکنآ  اب  ات  هد  قیفوت  ارم 

یکین ریخ 

یگریخ

( تمایق رد   ) مدرم ياه  هدید  یگریخ 

ُراَْصبَْألا ِتَقَِرب  اَذِإ  اَُننُویُع  ِِهب  ُّرَقَت  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

14و10/1 .دوش یم  هریخ  اه ، هدید  هک  یماگنه  دوش ، نشور  نامنامشچ  نآ  هلیسو  هب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

یهلا رما  راظتنا  رد  روص ، بحاص  ندنام  هریخ 

ِْرمَْألا َلُولُح  َو  َنْذِْإلا ، َْکنِم  ُرِظَْتنَی  يِذَّلا  ُصِخاَّشلا  ِروُّصلا ، ُبِحاَص  ُلِیفاَرْسِإ 

.تسوت نامرف  ندیسر  هزاجا و  رظتنم  هدوشگ ، مشچ  هک  نامه  روص ، بحاص  لیفارسا ،

2/3
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دلج 2

د

لدع داد 

تراجت دتس  داد و 

تورث ییاراد 

ناگدنب هب  ندیشخب ، هیامرس 

ِهِّنَِمب اَناَْنقَأ  َو  ِِهلْضَِفب ، اَناَنْغَأ  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

20/1 .داد نام  هیامرس  شیوخ ، تمعن  هب  ْدنادرگ و  زاین  یب  دوخ ، لضف  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس 

یهاشداپ کُلم و  ره  هدنراد  ادخ ،

ِْکلُْملا ُِکلاَم  ...َکَّنَأ 

21/6 .یکلم ره  بحاص  وت  انامه 

تکرب اب  هدنب ، ییاراد  ندنادرگ  نوزفا 

ِهِیف ِهَکَرَْبلِاب  ِیتَکَلَم  ْرِّفَو 

23/20 .زاس نوزفا  تکرب ، اب  ار  ما  ییاراد 

بجاو روما  ماجنا  تهج  هدنب ، ییاراد  شیاجنگ  مدع 

ُتاَذ َال  ِیلاَم َو  ُهْعَـسَی  َْمل  ...ْنِإ  َکِْقلَخ َو  ْنِم  ٍْقلَِخل  ْوَأ  َِکتَعاَط  ِهوُجُو  ْنِم  ٍهْجَو  ِیف  ََکل  َّیَلَع  ُهَتْـضَرَف  ِهِینَْتمَْزلَأ َو  اَـم  َّلُـک  یِّنَع  ِْضقا  َو 
يِدَی

هد قیفوت  يا ، هدومن  بجاو  مزال و  نم  رب  تناگدـیرفآ ، زا  يا  هدـیرفآ  يارب  ای  تتعاط  تاهج  زا  یتهج  رد  هک  هچنآ  ماجنا  هب  ارم  و 
6/22 .دشاب هتشادن  ار  نآ  شیاجنگ  ما  ییاراد  تورث و  هچرگ  و 

هدننک هارمگ  ییاراد  هشیدنا 

ِنُوتَْفلا ِلاَْملا  ِتاَرَطَخ  ْمِِهبُوُلق  ْنَع  ُْحما  َو 
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4/27 .نک فرطرب  ناشلد  زا  ار  زیگنا  هنتف  لام  هشیدنا  و 

ناناملسم ییاراد  ندومن  رایسب 

ْمَُهلاَْومَأ ِِهب  ْرِّمَث  ...َّمُهَّللا 

.ازفیب ار  ناشیاه  تورث  نآ ، هلیسو  هب  ادنوادخ 

7/27

دوخ ییاراد  اب  رادزرم ، ای  وجگنج  هب  کمک 

ُهْضِّوَع َو  ٍْلثِِمب ، اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ...ِِهلاَم  ْنِم  ٍهَِفئاَِطب  ُهَناَعَأ  ْوَأ  ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْـسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
اًرِضاَح اًضَوِع  ِِهْلِعف  ْنِم 

يرای دوخ  ییاراد  زا  يا  هراپ  هب  ار  وا  ای  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
شراک هد و  شاداپ  وا ، شاداپ  نوگمه  گنسمه و  ار  يو  سپ  داد ،
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16/27 .نک اطع  دقن  ِضوع  ار 

هدنب زا  صاخ ، ياه  یگژیو  اب  يا  ییاراد  ندش  رود  بلط 

اًناَیْغُط ُْهنِم  ُبَّقَعَتَأ  اَم  ْوَأ  ٍیَْغب  َیلِإ  اًیِّدََأت  ْوَأ  ًهَلیِخَم  ِیل  ُثِدُْحی  اَم  ِلاَْملا  َنِم  یِّنَع  ِوْزا  َو 

3/30 .زاس رود  نم  زا  ار ، موش  یشکرس  راچد  نآ  یپ  رد  ای  دناسرب  يرگمتس  هب  ای  دروآ  شیپ  يدنسپدوخ  میارب  هک  یلام  و 

ادخ راوج  هب  ندیسر  هلیسو  ایند ، ییاراد 

َِکبُْرق َیلِإ  ًهَلْصُو  َو  َكِراَوِج ، َیلِإ  ًهَْغُلب  اَهِعاَتَم  ْنِم  ِیل  َْتلَّجَع  َو  اَهِماَطُح ، ْنِم  ِینَْتلَّوَخ  اَم  ْلَعْجا  َو 

هلیسو دوخ و  راوج  هب  ندیسر  هلیـسو  يا ، هدناسر  متـسد  هب  نونکا  مه  و  يا ، هتـشاد  ینازرا  نم  هب  هک  ایند ،)  ) نآ يالاک  زا  هچنآ  و 
6/30 .هد رارق  تگرزب  هاگیاج  هب  نتسویپ 

ناگدنب روما  کلام  ادخ ،

َکَتَداَبِع اوُِکلْمَی  ْنَأ  َْلبَق  ْمُهَْرمَأ  یَِهلِإ -  اَی  َتْکَلَم - 

7/37 .دنشاب هتشاد  ییاناوت  وت  تدابع  رب  هکنآ  زا  شیپ  يا ، هتشاد  تسد  هب  ار  ناشرما  مامز  وت  نم ، يادخ  يا 

ملاظم زا  اه ، ییاراد  ندنادرگ  صلاخ 

ِتاَِعبَّتلا َنِم  اََنلاَْومَأ  َصِّلَُخن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 

10/44 .مینادرگ صلاخ  ملاظم  زا  ار  نامیاه  ییاراد  هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام  و 

ادخ هار  رد  ییاراد ، ناگدننک  قافنا 

ُءاَشَی ْنَِمل  ُفِعاَُضی  ُهَّللا  َو  ٍهَّبَح ، ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلباَنَس  َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم 

هشوخ ره  رد  هک  هدنایور ، هشوخ  تفه  هک  تسیا  هناد  ناتساد  دننام  دنشخب ، یم  ادخ  هار  رد  ار  ناشیاه  ییاراد  هک  یناسک  ناتـساد 
.دنک یم  ربارب  نیدنچ  دهاوخب ، هک  ره  يارب  ادخ  دشاب و  هناد  دص 

13/45

ناگدنراد هدنراد  ادخ ،

ِبَابْرَْألا َّبَر  ...ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 
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2/47 .ناگدنراد هدنراد  تسوت ، يارب  ساپس  ادنوادخ 

ماد

ناطیش ياه  ماد  يدب  زا  ناگدنب ، ظفح 

ِناَْطیَّشلا ِِدیاَصَم  َّرَش  ...اَنِفْکا 

10/5 .رادهگن ناطیش  ياه  ماد  ّرش  زا  ار  ام 

ناطیش ياه  ماد 

ِهِِدیاَصَم ِهِروُرُغ َو  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 
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1/17 .میرب یم  هانپ  وت  هب  شیاه  ماد  اه و  بیرف  زا  ام  ادنوادخ 

هدنب هرابرد  هدننکدبدصق ، ياه  ماد 

ِهِِدیاَصَم ...ْنِم  ِینَنِمْءُوت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

نمیا شیاـه  ماد  زا  ارم  اـت  هد ، رارق  يّدــس  وا  لــباقم  رد  زاــس و  شفرــصنم  نـم  زا  دــنک ، يدــب  نـم  اــب  دراد  دــصق  سک  ره  و 
8و7/23 .يزاس

رگمتس طّسوت  هدنب ،)  ) ِراکش ماد  ییاپرب 

ِهِِدیاَصَم َكَرَش  ِیل  َبَصَن  َو  ِهِِدیاَکَِمب ، ِیناََغب  ٍغَاب  ْنِم  ْمَک 

7/49 .درتسگ میارب  ار  دوخ  ياه  ماد  درک و  متس  نم  هب  شیاه  گنرین  اب  هک  يرگمتس  رایسب  هچ 

دوخ ِماد  دنب  رد  رگمتس  ندمآرد 

اَهِیف ِیناَرَی  ْنَأ  ُرِّدَُقی  َناَک  ِیتَّلا  ِِهَتلاَبِح  َِقبِر  ِیف  اًلِیلَذ  ِِهَتلاَِطتْسا  َدَْعب  َعَمَْقناَف  ِِهتَْرفُح ، يَوْهَم  ِیف  ُهَتْدَدَر  َو 

نآ رد  ارم  تشاد  رظن  رد  هک  یماد  دـنب  رد  يراوخ  اب  یـشک ، ندرگ  همه  نآ  زا  سپ  ات  يدـنادرگزاب ، شلادوگ  هاـگترپ  رد  ار  وا  و 
8/49 .دمآرد دنیبب ،

ملع شناد 

هناد

هشوخ تفه  هدننایور  يا  هناد  ناتساد 

ُءاَشَی ْنَِمل  ُفِعاَُضی  ُهَّللا  َو  ٍهَّبَح ، ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلباَنَس  َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم 

هشوخ ره  رد  هک  هدنایور ، هشوخ  تفه  هک  تسیا  هناد  ناتساد  دننام  دنشخب ، یم  ادخ  هار  رد  ار  ناشیاه  ییاراد  هک  یناسک  ناتـساد 
.دنک یم  ربارب  نیدنچ  دهاوخب ، هک  ره  يارب  ادخ  دشاب و  هناد  دص 

13/45

یگشیمه یمئاد 

دورو لوخد 
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رد

ادخ ّتیبوبر  هب  ملع  ياهرد 

ِِهتَِّیبُوبُِرب ِْملِْعلا  ِباَْوبَأ  ْنِم  اََنل  َحَتَف  ...اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

10/1 .دوشگ ام  رب  ار  شا  يراگدرورپ  هب  ملع  زا  ییاهرد  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

ادخ يوس  هب  زج  تجاح ، رد  نتسب 

ِْهَیلِإ اَّلِإ  ِهَجاَْحلا  َبَاب  اَّنَع  َقَلْغَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

19/1 .تسب ام  رب  دوخ ، يوس  هب  زج  ار  يدنمزاین  ِرد  هک  ار  ییادخ  ساپس 

هدنب يور  هب  شیاسآ ، رد  ندوشگ 
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َِکلْوَِطب ِجَرَْفلا  َبَاب  ِّبَر  اَی  ِیل  ْحَْتفا  َو 

8/7 .ياشگب میور  هب  ار  شیاسآ  ِرد  دوخ  لضف  هب  نم ، راگدرورپ  يا  و 

ادخ هاگرد  هب  زج  هدنب ،) نتشادن  هانپ  )

؟ َِکبَاب ْنَع  اَُنبَهْذَم  َْنیَأ  َیلِإ  َو  َْکنَع ؟ اَُنبَلَْقنُم  ٍِذئَنیِح  ْنَم  َیلِإَف 

؟4/10 میور اجک  هب  وت  هناخ  ِرد  زا  و  میروآ ؟ ور  یسک  هچ  هب  وت  بناج  زا  ماگنه  نیا  رد  سپ 

دنوادخ تّزع  ِرد  هب  نداتسیا 

ِلِیلَّذلا ِِملْسَتْسُْملا  َفُوقُو  َكِّزِع  ِباَِبب  ٌِفقاَو 

4/12 .ما هداتسیا  راوخ ، يربنامرف  نوچمه  وت  تّزع  هاگرد  هب 

هبوت ِرد  ندوب  هدوشگ 

َْکَیلِإ َِهبْوَّتلا  َبَاب  ِیل  َتْحَتَف  ْدَق  َْکنِم َو  ُسَْأیَأ  َال  َکَناَْحبُس ،

7/12 .موش یمن  دیماان  يا ، هدوشگ  میور  هب  ار  هبوت  ِرد  هک  وت  زا  وت ، یهّزنم  كاپ و 

یهلا شزرمآ  ياهرد  زا  يرد  گرم ،

َِکتَرِفْغَم ِباَْوبَأ  ْنِم  ًابَاب  ُْهلَعْجا 

4/40 .هد رارق  تشزرمآ  ياهرد  زا  يرد  ار  نآ 

یهلا وفع  يوس  هب  يرد 

َكِْوفَع َیلِإ  ًابَاب  َكِداَبِِعل  َتْحَتَف  يِذَّلا  َْتنَأ 

10/45 .يا هدوشگ  تشیاشخب  يوس  هب  يرد  تناگدنب ، يارب  هکنآ  ییوت 

امنهار نتشاد  اپ  هب  رد و  ندوشگ 

ِلِیلَّدلا ِهَماَقِإ  ِباَْبلا َو  ِْحتَف  َدَْعب  ِلِْزنَْملا  َِکلَذ  َلوُخُد  َلَفْغَأ  ْنَم  ُرْذُع  اَمَف 

11/45 !؟ تسیچ دیامن  تلفغ  لزنم  نآ  هب  دورو  زا  هکنآ  رذع  امنهار -  نتشاد  اپ  هب  ْرد و  ندوشگ  زا  دعب  سپ - 
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نابلاط يور  هب  یهلا ، تمحر )  ) ِرد شیاشگ 

َنِیبِغاَّرِلل ٌحُوتْفَم  َُکبَاب 

.تسا زاب  دنناهاوخ ، هک  نانآ  يارب  وت  ِرد 

14/46

دنوادخ يوس  هب  ندمآ  يارب  ياهرد 

اَْهنِم یَتْءُوت  ْنَأ  َتْرَمَأ  ِیتَّلا  ِباَْوبَْألا  َنِم  َُکْتیَتَأ  ...ْدَقَف  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ُهُومَّدَق  اَم  ْمِّدَقُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو 

زا يا  هداد  نامرف  هک  ییاهرد  نامه  زا  یلو  مداتـسرفن ، شیپ  دـنا ، هداتـسرف  شیپ  اهنآ  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياهراک  نم  هچرگ  اـنامه 
72/47 .ما هدمآ  وت  دزن  دنوش ، دراو  اهنآ 

هدنب رب  يزور  تمحر و  هبوت ، ياهرد  ندوشگ 

ِعِساَْولا َِکقْزِر  َِکتَْفأَر َو  َِکتَمْحَر َو  َِکَتبَْوت َو  َباَْوبَأ  ِیل  ْحَْتفا 
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132/47 .ياشگب نم  رب  ار  تخارف  يزور  تفأر و  تمحر و  هبوت و  ياهرد 

ینالوط زارد 

رد برد 

هبترم هجرد 

تخرد

بآ اب  اه ، تخرد  ندنایور 

َراَجْشَْألا ِِهب  ُِتْبُنت  ...اًیْقَس  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

5/19 .امن باریس  ینایورب ، نآ  هلیسو  هب  ار  اه  تخرد  هک  یناراب  اب  ار  ام  ادنوادخ 

تشهب رد  اه ، هویم  عاونا  هب  هدش  مخ  ییاه  تخرد 

ِرَمثَّلا ِفُونُِصب  ِهَیِّلَدَتُْملا  ِراَجْشَْألا  ...ْنِم  اَهِیف  َتْدَدْعَأ  اَم  ْمِهِراَْصبَِأل  اَْهنِم  ْحَِّول  َو 

ناشناگدـید لباقم  رد  هتـشگ ، مخ  اـه  هویم  عاونا  هب  ناـشیاه  هخاـش  هک  یناـتخرد  زا  يا  هتخاـس  هداـمآ  تشهب )  ) نآ رد  ار  هچنآ  و 
4/27 .زاس نایامن 

ششخرد

اه قرب  ياه  هلعش  ششخرد 

ِِهب ْتَحَبَـس  اَذِإ  َو  ِدوُعُّرلا ، ُلَجَز  ُعَمُْـسی  ِهِرْجَز  ِتْوَِصب  يِذَّلا  ...ِهَِکئاَـلَْملا  ِلـِئاَبَق  ...َکـِتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَـحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَـصَف  ...
ِقوُُرْبلا ُقِعاَوَص  ْتَعَمْتلا  ِباَحَّسلا  ُهَفیِفَح 

اهدـعر گناب  شندـنار ، يادـص  اب  هکنآ  ناگتـشرف ، ياـه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
14و11و10/3 .دشخرد یم  قرب  ياه  هلعش  دیآرد ، تکرح  هب  ربا  وا ، شورخ  اب  هک  هاگنآ  دوش و  یم  هدینش 

نآرق ییانشور  ششخرد  هب  ناگدننکادتقا 

ِهِراَفْسِإ ِجُّلَبَِتب  يِدَتْقَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

7/42 .دننک یم  ادتقا  نآ  ییانشور  ششخرد  هب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 
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درد

ادخ كاندرد  شتآ  زا  نتسر  هلیسو 

ِهَّللا ِراَن  ِمِیلَأ  ْنِم  ِِهب  ُقَتُْعن  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

15و10/1 .میوش دازآ  دنوادخ  كاندرد  شتآ  زا  نآ  ببس  هب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

كاندرد يرامیب  هب  نمشد ، نتخاس  راچد 

ِمِیلَْألا ِمْقُّسلا  ِمیِقُْملا َو  ِعوُْجلِاب  ْمُْهبِصَأ 

12/27 .نادرگ كاندرد  يرامیب  مئاد و  یگنسرگ  راچد  ار  نانآ 
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ادخ كاندرد  ياهرهق  زا  نارگمتس ، سرت 

َِکتاَوَطَس ِمِیلَأ  ْنِم  َنوُدَتْعُْملا  ُفاَخَی  اَمِم  ُنَمَْأت  َو  َِکتاَِعبَت ، ْنِم  اَِهلاَیِح  یَلَع  ٍهَحِراَج  ُّلُک  اَِهب  ُمَلْسَت  ًَهبَْوت  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا َو 

ياهرهق زا  دَنام و  ملاس  تیاهرفیک  زا  دوخ  مهـس  هب  يوضع  ره  نآ  اب  هک  يا  هبوت  .منک  یم  هبوت  تهاگرد  هب  نم  انامه  ادنوادخ و 
22/31 .دشاب ناما  رد  دنسرت ، یم  نارگدادیب  هک  تکاندرد 

كاندرد یشیاسآ  اب  یشتآ 

ٌمِیلَأ اَُهنِّیَه  ...ٍراَن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

29/32 .تسا كاندرد  ششیاسآ  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

خزود شتآ  كاندرد  رفیک 

ِلَابَْولا ِدیِدَش  ِلاَکَّنلا َو  ِمِیلَأ  ْنِم  اَْهیََدل  اَم  ِّرَحَِأب  اَهَناَّکُس  یَْقَلت  ...ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

یم وربور  تخـس  بقاوع  كاـندرد و  ِرفیک  نیرت  نازوس  اـب  دوخ  ناـنکاس  اـب  هک  یـشتآ  زا  مروآ  یم  هاـنپ  وـت  هب  اـنامه  ادـنوادخ ،
30و29/32 .دوش

ناضمر نادقف  ندوب  روآدرد 

اًدوُقْفَم ُهُدْقَف  َعَْجفَأ  ...ٍنیِرَق  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

26/45 .دوب روآدرد  شنادقف  تفر ، تسد  زا  نوچ  هک  ینیشنمه  وت  رب  دورد 

ندنارذگ لد  رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  یتسود  نتشاد  لد  رد 

ِِهتَّبَحَم یَلَع  َنیِوَْطنُم  اُوناَک  ْنَم 

.دنا هدنارورپ  لد  رد  ار  وا  ّتبحم  هک  اهنآ 

5/4

دب ياه  هشیدنا  ندنارذگ  لد  رد 

اًسِراَح ِسِواَسَْولا  ِتاَرَطَخ  ...ْنِم  ...اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا 
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.هد رارق  دب ، ياه  هشیدنا  زا  ام  نابهگن  ار  نآرق 

10/42

دب ياه  هشیدنا  روطخ  هدنرادزاب  نآرق ،

اَنِِرئاَمَض ِهَّحِص  ْنَع  ِسِواَسَْولا  ِتاَرَطَخ  ِِهب  ْبُجْحا  َو 

11/42 .رادزاب ام  ملاس  نورد  زا  ار  زیگنا  هسوسو  ياه  هرطاخ  نآرق ،)  ) نآ اب  و 

دب هشیدنا  زا  ندرک  هبوت 

ُهاَنْرَمْضَأ ٍّرَش  ِرِطاَخ  ...ِّلُک  ْنِم  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

52/45 .مینک یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  میا ، هتشاد  لد  رد  هک  يدب  هشیدنا  ره  زا  ام  ادنوادخ 

هانگ هب  عوجر  ندنارذگن  لد  رد 

ٍْبنَذ َیلِإ  ٍعوُجُر  یَلَع  يِوَْطنَی  َال  ْنَم  ََهبَْوت  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

هبوت .مینک  یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  ام  ادنوادخ 
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52/45 .درادن لد  رد  ار  هانگ  هب  نتشگزاب  هک  یسک 

نمشد طّسوت  هدنب ، هب  یناسرّرش  ندنارذگ  لد  رد 

َهوُرْکَْملا ِینَموُسَی  ْنَأ  َرَمْضَأ  ...ٍّوُدَع  ْنِم  ْمَکَف 

4/49 .تشاد نم  هب  ندناسر  بیسآ  ِدصق  لد  رد  هک  ینمشد  رایسب  هچ  سپ 

هاگرد

ناهانگ هطساو  هب  ادخ ، هاگرد  رد  ییاوسر 

َِکئاَنِِفب ِيْزِْخلا  َماَقَم  ِیبُونُذ  ِّبَر  اَی  ِیْنتَماَقَأ  ْدَقَف 

23/31 .هدومن راگدنام  ْییاوسر  هاگیاج  رد  ارم  تهاگرد ، هب  مناهانگ  نم ، راگدرورپ  يا  سپ 

یهلا ماقتنا  هاگرد 

اًدیِرَط َِکتَمِقَن  ِءاَِنف  َیلِإ  ِینَجَرْخَأ  َو  ...

13/32 .دروآرد تماقتنا  هاگرد  يوس  هب  هدش ، هدنار  ارم  و  ...

اوادم نامرد 

یناوتان زین  یگراچیب و  یگدنامرد 

ادخ شتسرپ  زا  شرع ، نالماح  نتشگن  هدنامرد 

َِکتَداَبِع ْنِم  َنوُرِسْحَتْسَی  َال  ...َنیِذَّلا  َکِشْرَع  ُهَلَمَح  َّمُهَّللا َو 

1/3 ...دندرگ یمن  هدنامرد  تشتسرپ  زا  هک  تشرع  نالماح  ادنوادخ و 

وا یگدنامرد  ماگنه  هدنب ، رد  ییاناوت  نیرت  يوق  نداد  رارق 

ُْتبِصَن اَذِإ  َِّیف  َِکتَُّوق  يَْوقَأ  ...ْلَعْجا 

11/20 .هد رارق  مدش  هدنامرد  هک  یماگنه  نم ، رد  ار  تا  ییاناوت  نیرت  يوق 

ادخ تشاد  گرزب  زا  هدنب ، نتشگ  هدنامرد  ببس 
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اًزْجَع َْلب  یَِهلِإ -  اَی  ًهَبْغَر -  َال  ِروُسُْحلِاب ، ُراَْرقِْإلا  َياَراَُصق  َو  َكِدیِجْمَت ، ْنَع  ُكاَْسمِْإلا  َِینَهَّهَف  َو 

یب يور  زا  هن  .تسا  یگدـنامرد  هب  رارقا  نم  شـالت  تیاـهن  و  هدرک ، هدـنامرد  وـت  نتـشاد  گرزب  زا  ارم  نخـس ،) زا   ) ْيراددوـخ و 
24/46 .تسا یناوتان  يور  زا  هکلب  نم -  يادخ  يا  یتبغر - 

هدنرد

هدنرد نوچمه  رگمتس  نتسشن  نیمک  رد 

ِِهتَسیِرَِفل ِهَصْرُْفلا  ِزاَِهْتنِال  اًراَِظْتنا  ِِهتَدیِرَِطل  ُِعبَّسلا  َءاَبْضِإ  ََّیلِإ  َأَبْضَأ  ...ٍغَاب  ْنِم  ْمَک  َو 
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یبسانم تقو  نتسناد  تمینغ  يارب  یهار  هب  مشچ  اب  شراکش ، يارب  يا  هدنرد  نتسشن  نیمک  رد  دننامه  هک  يرگمتـس  رایـسب  هچ  و 
7/49 .تسشن نم  نیمک  رد  راکش ، يارب 

تلهم گنرد 

دورد

شنادناخ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ادخ  دورد 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص 

.داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد 

1/2 ، 2/4

ٍدَّمَُحم یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

3/2 .تسرف دورد  دّمحم  رب  سپ  ادنوادخ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب 

6-1/5 ، 1/11 ، 3/18

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ 

،16/37 ، 3/38 11/24 ، 2/29 ، 2/30 ، 29/31 14و11/14 28/32 ، 29و18/16 ، ، 15/20 13 و 11 و 8/5 4/21 ، ، 8/7 ، 6/10 ، 3/11
10و9و4/39 17/48-27 ، 8/42 ، 47/45 ، 25/46 1/33 ، 5/35

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

-10 33/16 10و9و5و4/17 ، 1/9 11-8و4و3و1/20 ، ، 15/12 ، 21/13 15و14و10و9/5 13و9و8/14 ، 17-19و13/6 ، ، 10/8
4و1/26، ، 1/27-4 13/21 3و1/30 ، 13و12و9و8و6و5/22 ، 30و29و27و26و24-21و18و14/20 7و2و1/23 ، ، 8/21
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19و16-13و8و6/44 1/39 51و48/45 ، 14-9و7/42،1/41،1/40 ، 30و24/31 6/43 ، 34و32/32 ، 3و2/35 ، 14و4و3/24 2/36 ،

َکِْقلَخ ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َْتیَّلَص  اَم  َرَثْکَأ  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

.يداتسرف 23/6 تناگدیرفآ  زا  یسک  رب  هچنآ  زا  شیب  تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ادنوادخ 

َنِیبَْجنَْألا ِراَیْخَْألا  َنیِرِهاَّطلا  َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف 

24/6 .تسرف دورد  دنا ، نیرت  فیرش  راکوکین و  هزیکاپ ، كاپ ، هک  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

6/14 ، 6/15 ، 12/31 8/5 ، 23/6 ، 7/9 ، 20/13 .تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ادنوادخ 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص 

540 ص : 
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.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب 

16/12

ِیتَِبلَط ِحاَجَِنل  اًبَبَس  ِیل َو  اًنْوَع  َِکلَذ  ْلَعْجا  َو  اَهِدَمَِأل ، یَهَْتنُم  َال  اَهَِدبَِأل َو  َعاَطِْقنا  َال  ًهَیِماَن  ًهَِمئاَد  ًهاَلَص  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص 

ار نآ  دـسرن و  ناـیاپ  هب  شتّدـم  دوـشن و  يرپـس  نآ  راـگزور  هک  هدـنیازف  هتـسویپ و  يدورد  .تسرف  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب 
24/13 .هد رارق  متجاح  ندش  اور  هلیسو  نم و  يارب  یکمک 

...ْمِْهیَلَع َُکتاَوَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَحُِمب َو  َِکب َو  َُکلَأْسَأَف 

25/13  - ... داب ناشیا  رب  وت  ياهدورد  هک  شنادناخ -  دّمحم و  ّقح  هب  تدوخ و  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ و 

7/14

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  یَِهلِإ 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم  يادخ 

17/16

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

7/19 7و5/20 ، ، 11/22 ، 19/42 .تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

16/48 ، 4/54

ُهَْلبَق َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َْتیَّلَص  اَم  ِلَْضفَأَک  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

30/20 .يداتسرف تناگدیرفآ  زا  یسک  رب  وا  زا  شیپ  هک  يدورد  نیرترب  دننامه  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ و 

ِِهلآ یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَکََرب  َُکتَمْحَر َو  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص 

4/23 .داب شنادناخ  رب  وا و  رب  تتاکرب  تتمحر و  وا و  رب  تیاهدورد 
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ِِهب اَنَْتفَّرَش  اَمَک  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

4/24 .يداد تفارش  وا  هلیسو  هب  ار  ام  هکنانچ  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

ِِهبَبَِسب ِْقلَْخلا  یَلَع  َّقَْحلا  اََنل  َْتبَجْوَأ  اَمَک  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 

.يدومن بجاو  قلخ  رب  یّقح  ام  يارب  وا  ببس  هب  هکنانچ  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

4/24

ِِهتَّیِّرُذ ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

12/24 .تسرف دورد  وا  لسن  وا و  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

َال َو  اَهُدَمَأ ، یِهَْتنَی  َال  ًهاَلَص  ِتاَّیِحَّتلا ، َقْوَف  ًهَفِرْشُم  ِتاَوَلَّصلا ، یَلَع  ًهَِیلاَع  ًهاَلَص  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
َِکئاَِیلْوَأ ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َِکتاَوَلَص  ْنِم  یَضَم  اَم  ِّمَتَأَک  اَهُدَدَع  ُعِطَْقنَی 

.اه ّتیحت  همه  رب  فرشم  اهدورد و  همه  يالاب  يدورد  تسرف ، دورد  دّمحم  نادناخ  تا و  هداتسرف  دوخ و  هدنب  دّمحم  رب  ادنوادخ 
.ددرگن عطق  شا  هرامش  دریذپن و  نایاپ  شتّدم  هک  يدورد 

541 ص : 
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18/27 .هدش هداتسرف  تیایلوا  زا  کی  ره  رب  هک  تیاهدورد  نیرت  لماک  دننام 

ِِهب اَنَْتیَدَه  اَمَک  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

.يدرک تیاده  وا  ببس  هب  ار  ام  هکنانچمه  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

30/31

َْکَیلِإ ِهَقاَْفلا  َمْوَی  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  اََنل  ُعَفْشَت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو  ِِهب ، اَنَتْذَْقنَتْسا  اَمَک  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 

هک يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  يداد و  تاجن  وا  هلیسو  هب  ار  ام  هک  نانچنآ  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 
30/31 .دنک تعافش  ار  ام  وت ، هب  يدنمزاین  زور  زیخاتسر و  زور 

َضْرَْألا َو ُأَلْمَت  َو  َءاَوَْهلا ، ُنَحْشَت  ًهاَلَص  اَهُدَدَع ، یَصُْحی  َال  َو  اَهُدَدَم ، ُعِطَْقنَی  َال  ًهاَلَص  ُراَهَّنلا ، ُْلیَّللا َو  َفَلَتْخا  اَم  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 
َءاَمَّسلا

رامـش هب  شدادعت  دوشن و  عطق  شا  هناوتـشپ  هک  يدورد  .دنتـسه  شدرگ  رد  زور  بش و  ات  تسرف ، دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  و 
.دنک رپ  ار  نیمز  نامسآ و  دزاس و  هدنکآ  ار  اوه  هک  يدورد  .دیاینرد 

34/32

ُراَْربَْألا َرِکُذ  اَذِإ  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

34/32 .دنوش دای  ناراکوکین  هک  یماگنه  تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  َو  یَضْرَی ، یَّتَح  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

یَهَْتنُم َال  اََهل َو  َّدَح  َال  ًهاَلَص  اَضِّرلا  َدَْعب 

شیارب یتیاهن  ّدح و  هک  يدورد  .ندش  دونـشوخ  زا  سپ  شنادـناخ ، وا و  رب  ادـخ  دورد  دوش و  دونـشوخ  هکنیا  ات  وا  رب  ادـخ  دورد 
35/32 .تسین

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص 

2/42 .داب شنادناخ  وا و  رب  وت  ياهدورد 

اًلَمُْجم ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهَْتلَْزنَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1057 

http://www.ghaemiyeh.com


5/42 .يدرک لزان  حرش  لیصفت و  نودب  داب ، -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  تربمایپ  رب  ار  نآرق  وت  انامه  ادنوادخ 

َُهل ِناَّزُْخلا  ِِهلآ  یَلَع  َو  ِِهب ، ِبیِطَْخلا  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف 

6/42 .تسرف دورد  نآ ، ناراد  هنیجنگ  شنادناخ ، رب  دنار و  نخس  نآ  اب  هک  دّمحم  رب  سپ 

ِِهلآ یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص 

.داب شنادناخ  رب  وا و  رب  وت  ياهدورد 

18/42

َِکتَماَرَک َِکلْضَف َو  َكِْریَخ َو  ْنِم  ُلُمْأَی  اَم  َلَْضفَأ  اَِهب  ُهُغِّلَُبت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َّمُهَّللا  ِّلَص 

، دراد وزرآ  هـک  یتــمارک  لــضف و  ریخ و  نـیرترب  هـب  ار  وا  نآ  اــب  هـک  يدورد  .تـسرف  دورد  شنادــناخ  دـّـمحم و  رب  ادــنوادخ 
21/42 .یناسرب

ُُهتاَکََرب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َنیِرِهاَّطلا َو  َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  ُماَلَّسلا 

رب دنوادخ ، هدنیازف  تاکرب  تمحر و  دورد و 
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.داب دنناکاپ ، ناگزیکاپ و  هک  وا  نادناخ  رب  وا و 

22/42

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

4/43 .دتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

َنیِرِهاَّطلا َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

7/43 .دتسرف دورد  دنا ، هزیکاپ  كاپ و  هک  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادخ 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص 

9/44 .داب شنادناخ  وا و  رب  تیاهدورد 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

12/44 .یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  انامه  ادنوادخ ،

ِْهیَلَع َْتیَّلَص  ْنَم  یَلَع  َْتیَّلَص  اَم  َدَدَع  ٍلاَح  ِّلُک  یَلَع  ٍناَوَأ َو  ِّلُک  ٍْتقَو َو  ِّلُک  ِیف  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

هداتـسرف دورد  نارگید  رب  هک  يدورد  ددـع  هب  .لاح  ره  رب  نآ و  ره  تقو و  ره  رد  تسرف ، دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ 
19/44 .يا

َو َنِیلَـسْرُْملا ، َِکئاَِیْبنَأ  یَلَع  َْتیَّلَـص  اَمَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو  َنِیبَّرَقُْملا ، َِکتَِکئاَلَم  یَلَع  َْتیَّلَـص  اَمَک  ِِهلآ  اَنِِّیبَن َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
َو اَهُعْفَن ، اَُنلاَنَی  َو  اَُهتَکََرب ، اَنُُغْلبَت  ًهاَلَـص  َنیَِملاَْعلا ، َّبَر  اَـی  َکـِلَذ  ْنِم  َلَْـضفَأ  َو  َنیِِحلاَّصلا ، َكِداَـبِع  یَلَع  َْتیَّلَـص  اَـمَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَـص 

اَنُءواَعُد اََهل  ُباَجَتُْسی 

دورد تبّرقم  ناگتشرف  رب  هکنانچمه  .تسرف  دورد  شنادناخ  نامربمایپ و  دّمحم  رب  ادنوادخ 

دورد شنادناخ  وا و  رب  .يداتسرف و  دورد  تا  هدش  هداتـسرف  ناربمایپ  رب  هکنانچمه  تسرف ، دورد  شنادناخ  رب  وا و  رب  .يداتـسرف و 
دسر ام  هب  نآ  تکرب  هک  يدورد  نایناهج ، راگدرورپ  يا  نآ  زا  رترب  .يداتـسرف و  دورد  تا  هتـسیاش  ناگدنب  رب  هکنانچمه  تسرف ،

56/45 .ددرگ باجتسم  نآ  ببس  هب  ام  ياعد  دبایرد و  ار  ام  شدوس  و 

َِکتاَوَلَص َلَْضفَأ  ِبَّرَقُْملا ، ِمَّرَکُْملا  یَفَطْصُْملا  ِبَجَْتنُْملا  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

ار تیاهدورد  نیرترب  دـنا ، هدـش  هتـشاد  بّرقم  یمارگ و  هدـش ، رایتخا  هدـیزگرب ، هک  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  نم ، راـگدرورپ 
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50/47 .تسرفب

ِْهیَلَع ِّلَص  َو  اَْهنِم ، یَْمنَأ  ٌهاَلَص  ُنوُکَت  َال  ًهَیِماَن  ًهاَلَـص  ِْهیَلَع  ِّلَص  َو  اَْهنِم ، یَکْزَأ  ٌهاَلَـص  ُنوُکَت  َال  ًهَیِکاَز  ًهاَلَـص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 
اَهَقْوَف ٌهاَلَص  ُنوُکَت  َال  ًهَیِضاَر  ًهاَلَص 

، تسرف دورد  وا  رب  .دـشابن و  نآ  زا  رت  هتـساریپ  يدورد  هک  يا  هتـساریپ  دورد  تسرف ، دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 
نآ زا  رتــالاب  يدورد  هــک  يا  هدننکدونـــشوخ  دورد  تــسرف ، دورد  وا  رب  .دـــشابن و  نآ  زا  رت  ناوارف  يدورد  هــک  یناوارف  دورد 

51/47 .دشابن

ًهاَلَص ِْهیَلَع  ِّلَص  َُهل َو  َكاَضِر  یَلَع  ُدیَِزت  َکیِضُْرت و  ًهاَلَص  ِْهیَلَع  ِّلَص  َو  ُهاَضِر ، یَلَع  ُدیَِزت  ِهیِـضُْرت َو  ًهاَلَـص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 
اًلْهَأ اََهل  ُهَْریَغ  يََرت  َال  َو  اَِهب ، اَّلِإ  َُهل  یَضَْرت  َال 
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دورد وا  رب  .دـیازفیب و  شا  يدونـشوخ  رب  دزاـس و  شدونـشوخ  هک  يدورد  تـسرف ، دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  نـم ، راـگدرورپ 
نآ هب  زج  وا  يارب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  وا  رب  .دیازفیب و  وا  يارب  تا  يدونـشوخ  رب  دـنک و  دونـشوخ  ار  وت  هک  يدورد  تسرف ،

52/47 .ینیبن نآ  راوازس  ار  وا  زج  يوشن و  یضار 

َُکتاَِملَک ُدَْفنَت  َال  اَمَک  ُدَْفنَی  َال  َو  َِکئاَقَِبب ، اَُهلاَصِّتا  ُلِصَّتَی  َو  َکَناَوْضِر ، ُزِواَُجت  ًهاَلَص  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

دروخ و دنویپ  وت  ياقب  هب  شلاّصتا  درذـگرد و  وت  يدونـشوخ  زا  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 
53/47 .دوش یمن  یناف  وت  تاملک  هکنانچمه  دوشن ، یناف 

َكِداَبِع ِتاَوَلَص  یَلَع  ُلِمَتْشَت  َو  َِکتَعاَط ، ِلْهَأ  َِکلُسُر َو  َِکئاَِیْبنَأ َو  َِکتَِکئاَلَم َو  ِتاَوَلَـص  ُمِظَْتنَت  ًهاَلَـص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 
َکِْقلَخ ِفاَنْصَأ  ْنِم  َْتأََرب  َْتأَرَذ َو  ْنَم  ِّلُک  ِهاَلَص  یَلَع  ُعِمَتَْجت  َو  َِکَتباَجِإ ، ِلْهَأ  َکِْسنِإ َو  َکِّنِج َو  ْنِم 

ار وت  ناربنامرف  ناگداتـسرف و  ناربمایپ و  ناگتـشرف و  ياـهدورد  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  نم ، راـگدرورپ 
هدومن داجیا  يا و  هدیرفآ  هک  ره  دورد  دوش و  لماش  ار  تتوعد  ناگدننک  تباجا  تسنِا و  نج و  زا  تناگدنب  ياهدورد  دریگارف و 

.دریگربرد ار  تناگدیرفآ  عاونا  زا  يا 

54/47

ُئِْشُنت َو  َکَنوُد ، ْنَِمل  ََکل َو  ًهَّیِضْرَم  ًهاَلَص  ِِهلآ ، یَلَع  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو  ٍهَفَنْأَتْـسُم ، ٍهَِفلاَس َو  ٍهاَلَـص  ِّلُِکب  ُطیُِحت  ًهاَلَـص  ِِهلآ ، ِْهیَلَع َو  ِّلَص  ِّبَر 
َكُْریَغ اَهُّدُعَی  َال  َفیِعاَضَت  ِیف  ًهَداَیِز  ِماَّیَْألا  ِروُرُک  یَلَع  اَهُدیَِزت  َو  اَهَْدنِع ، ِتاَوَلَّصلا  َْکِلت  اَهَعَم  ُفِعاَُضت  ٍتاَوَلَص  َِکلَذ  َعَم 

دورد شنادـناخ  رب  وا و  رب  .دریگارف و  ار  يا  هزات  هتـشذگ و  دورد  ره  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادـناخ  وا و  رب  نم ، راـگدرورپ 
نیدنچ نآ  اب  ار  هتـشذگ  ياهدورد  هک  يروآ ، دیدپ  رگید  ياهدورد  نآ  اب  دـشاب و  هدیدنـسپ  وت  ریغ  وت و  دزن  هک  يدورد  تسرف ،

55/47 .دنک شرامش  ار  نآ  دناوتن  یسک )  ) وت زج  هک  ربارب  نیدنچ  رد  یندوزفا  ییازفیب ، راگزور  رذگ  اب  ار  نآ  ینک و  ربارب 

َِکتَماَرَک َِکلَِحن َو  ْنِم  اَِهب  ْمَُهل  ُلِزُْجت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

57/47 .يزاس رایسب  ناشیا  يارب  ار  تتمارک  ششخب و  نآ  اب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  َّمُهَّللا  َُکتاَوَلَص 

.داب شنادناخ  وا و  رب  تیاهدورد  ادنوادخ 

63و62/47

َنیِرِهاَّطلا َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 
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133/47 .دتسرف دورد  دنا ، هزیکاپ  كاپ و  هک  شنادناخ  دّمحم و  رب  دنوادخ  و 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأَف 
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1/48 .یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ 

َْتنَأ اَّلِإ  اَِهئاَصْحِإ  یَلَع  يَْوقَی  َال  ًهاَلَص  ِراَیْخَْألا  َنیِرِهاَّطلا  ِراَْربَْألا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  یَلَع  ...ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

يدورد .یتسرف  دورد  دنا ، هدیزگرب  ِناکاپ  ِناراکوکین  هک  دّـمحم  نادـناخ  رب  دّـمحم و  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادـنوادخ ،
3/48 .دشاب هتشادن  ییاناوت  نآ  ندرمش  رب  یسک  وت  زج  هک 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف 

.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ 

4/48

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

6/48 .تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ادنوادخ ،

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص 

.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب 

8/48

َمیِهاَْربِإ ِلآ  َمیِهاَْربِإ َو  َِکئاَیِفْصَأ  یَلَع  َِکتاَّیَِحت  َِکتاَکََرب َو  َِکتاَوَلَصَک َو  ...ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

لآ میهاربا و  تناگدیزگرب : رب  هک  ییاه  ّتیحت  اه و  تکرب  اهدورد و  دـننام  .تسرف  دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ ،
.يداتسرف میهاربا 

11/48

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف 

.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ 

13/48

َُکْتلَأَس اَم  َعیِمَج  ِیل  ْبِجَتْسا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص 

.امرف باجتسم  میارب  ما ، هتساوخ  وت  زا  هک  ار  هچنآ  همه  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب 
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28/48

ٍهَّرَم َْفلَأ  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  یِّلَُصت  َو  ََکل ، اََدب  اَِمب  وُعْدَت  َُّمث 

28/48 .تسرف دورد  راب  رازه  شنادناخ  دّمحم و  رب  دش و  راکشآ  تیارب  ار  هچنآ  نک  اعد  سپس 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

10/52 .یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم ، يادخ 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص 

.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب 

1/54

َنیِرِهاَّطلا ِِهلآ  یَلَع  یَفَطْصُْملا َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  اَنِدِّیَس  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

9/54 .داب شکاپ  نادناخ  رب  تسا و  هدیزگرب  هک  ادخ  هداتسرف  دّمحم ، ام ، رورس  رب  ادخ  دورد 

نوگانوگ ناگتشرف  رب  ادخ ، دورد 

ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  ...ِروُّصلا  ُبِحاَص  ُلِیفاَرْسِإ  ...َکِشْرَع َو  ُهَلَمَح  َّمُهَّللا َو 

6و2و1/3 .تسرف دورد  اهنآ  رب  سپ  روص ، بحاص  لیفارسا ، تشرع و  نالماح  ادنوادخ و 
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ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  ...َكَْدنِع  ِهاَْجلا  وُذ  ُلِیئاَکیِم  ...َکِشْرَع َو  ُهَلَمَح  َّمُهَّللا َو 

.تسرف دورد  اهنآ  رب  سپ  تسا ، الاو  ماقم  ياراد  وت  دزن  هک  لیئاکیم  تشرع و  نالماح  ادنوادخ و 

6و3و1/3

ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  ...َِکیْحَو  یَلَع  ُنیِمَْألا  ُلیِْربِج  ...َکِشْرَع َو  ُهَلَمَح  َّمُهَّللا َو 

.تسرف دورد  اهنآ  رب  سپ  تسوت ، یحو  نیما  هک  لیئربج  تشرع و  نالماح  ادنوادخ و 

6و4و1/3

ْنِم ْمِِهنوُد : ْنِم  َنیِذَّلا  ِهَِکئاَلَْملا  یَلَع  َو  ْمِْهیَلَع ، ِّلَصَف  َكِْرمَأ ، ْنِم  َوُه  يِذَّلا  ُحوُّرلا  .ِبُجُْحلا َو  ِهَِکئاَـلَم  یَلَع  َوُه  يِذَّلا  ُحوُّرلا  ...َّمُهَّللا َو 
َِکتَالاَسِر یَلَع  ِهَناَمَْألا  ِلْهَأ  َو  َِکتاَواَمَس ، ِناَّکُس 

دورد اهنآ  رب  سپ  دـشاب ، یم  وت  رما  ملاـع  زا  هک  حور ، و  هدـش ، هتـشامگ  اـه  باـجح  ناگتـشرف  رب  وا  هک  ناـمه  حور ، ادـنوادخ و 
.دنراد تناما  تیاه  مایپ  ندناسر  رب  دننکاس و  تیاه  نامسآ  رد  دنرت ، نییاپ  نانآ  زا  هک  یناگتشرف  رب  زین  و  تسرف ،

6و5و1/3

ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  ...َکِشْرَع  ُهَلَمَح  َّمُهَّللا َو 

.تسرف 6و1/3 دورد  اهنآ  رب  سپ  تشرع ، نالماح  ادنوادخ و 

َال َو  ٌرُوُتف ، َال  ٍبوُُغل َو  ْنِم  ٌءاَیْعِإ  َال  َو  ٍبوُؤُد ، ْنِم  ٌهَمْأَس  ْمُُهلُخْدَت  َال  َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  یَلَع  َو  ْمِْهیَلَع ، ِّلَصَف  ...

ِتاَلَفَْغلا ُوْهَس  َکِمیِظْعَت  ْنَع  ْمُهُعَطْقَی  َال  َو  ُتاَوَهَّشلا ، َکِحِیبْسَت  ْنَع  ْمُُهلَغْشَت 

تـسس هدناماو و  دایز ، ِیگتـسخ  زا  و  دـنوش ، یمن  گنتلد  یمئاد  شـشوک  زا  هک  یناگتـشرف  رب  زین  و  تسرف ، دورد  اهنآ  رب  سپ  ...
یمن ادـج  وت  میظعت  زا  ار  اهنآ  اه ، تلفغ  ِیـشومارف  و  دراد ، یمن  زاب  وت  حـیبست  زا  ار  اهنآ  یناـسفن ، ياـه  شهاوخ  و  دـندرگ ، یمن 

7و6/3 .دزاس

َِکتَمَظَع َو َنوُد  َنوُعِضاَوَتُْملا  َو  َِکئَالآ ، ِرْکِِذب  َنوُرَتْهَتْـسُْملا  َْکیََدل ، امِیف  ْمُُهتَبْغَر  َْتلاَط  ْدَق  َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  یَلَع  َو  ْمِْهیَلَع ، ِّلَصَف  ...
َِکئاَیِْربِک ِلاَلَج 

وت ياه  تمعن  رکذ  هب  تسا و  رایـسب  ناشندوب  قاتـشم  تسوت  دزن  رد  هچنآ  هب  هک  یناگتـشرف  رب  زین  و  تسرف ، دورد  اـهنآ  رب  سپ  ...
.دننتورف ْوت  دنلب  گرزب و  تمظع ، اب  هاگشیپ  رد  و  دنشاب ، یم  صیرح 
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8و6/3

َّقَح َكاَنْدَـبَع  اَـم  َکَناَْحبـُـس  َِکتَیـِـصْعَم : ِلـْهَأ  یَلَع  ُِرفَْزت  َمَّنَهَج  َیلِإ  اوُرَظَن  اَذِإ  َنوـُلوُقَی  َنـیِذَّلا  ...ِهَِکئاَـلَْملا  یَلَع  َو  ْمِْـهیَلَع ، ِّلَـصَف  ...
َِکتَداَبِع

، وت یهّزنم  دنیوگ : دشک ، یم  هلعش  ناراکهنگ  رب  هک  دنرگن  یم  ار  خزود  نوچ  هک  یناگتشرف  رب  زین  و  تسرف ، دورد  اهنآ  رب  سپ  ...
9و6/3 .میدرکن شتسرپ  ار  وت  دوب ، وت  شتسرپ  هتسیاش  هک  هنوگنآ  ام 

َنِینَمَتْءوُْملا َو  َِکلُسُر ، َیلِإ  ِْبیَْغلا  ِلاَّمُح  َو  َكَْدنِع ، ِهَْفلُّزلا  ِلْهَأ  َو  َِکتَِکئاَلَم ، ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

546 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1066 

http://www.ghaemiyeh.com


َِکیْحَو یَلَع 

رب یناـهن  راـبخا  ناگدـنناسر  هـک  اـهنآ  و  دـنبّرقم ، تدزن  هـک  اـهنآ  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تـسرف  دورد  سپ  ...
10/3 .دنراد تناما  وت  یحو  رب  دنشاب و  یم  تنالوسر 

ِباَرَّشلا ِماَعَّطلا َو  ِنَع  ْمُهَْتیَنْغَأ  َو  َکِسْفَِنل ، ْمُهَتْـصَصَتْخا  َنیِذَّلا  ِهَِکئاَلَْملا  ِلـِئاَبَق  ...َکـِتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَـحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَـصَف  ...
َِکتاَواَمَس ِقاَبْطَأ  َنوُُطب  ْمُهَْتنَکْسَأ  َو  َکِسیِدْقَِتب ،

ار نانآ  يا و  هداد  ناشصاصتخا  دوخ  هب  هک  یناگتـشرف  ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
.يا هداد  ناشتنوکس  تیاه ، نامسآ  ياه  هقبط  لد  رد  و  يا ، هدومن  زاین  یب  یندیماشآ  یندروخ و  زا  دوخ  سیدقت  رکذ  هب 

11و10/3

َكِدْعَو ِماَم  _ َِتب ُْرمَْألا  َلََزن  اَذِإ  اَِهئاَجْرَأ  یَلَع  َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

هک هاگنآ  دنیاه ، نامـسآ  نآ  فارطا  رب  هک  یناگتـشرف  ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
12و11و10/3 .دوش لزان  تا  هدعو  ندش  مامت  نامرف 

ِباَحَّسلا ِرِجاَوَز  ِرَطَْملا َو  ِناَّزُخ  ...َنیِذَّلا  ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

زا ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

.دنربا ناگدنهد  تکرح  ناراب و  ناراد  هنازخ  هک  یناگتشرف  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و 

13و11و10/3

ِِهب ْتَحَبَـس  اَذِإ  َو  ِدوُعُّرلا ، ُلَجَز  ُعَمُْـسی  ِهِرْجَز  ِتْوَِصب  يِذَّلا  ...ِهَِکئاَـلَْملا  ِلـِئاَبَق  ...َکـِتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَـحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَـصَف  ...
ِقوُُرْبلا ُقِعاَوَص  ْتَعَمْتلا  ِباَحَّسلا  ُهَفیِفَح 

اهدـعر گناب  شندـنار ، يادـص  اب  هکنآ  ناگتـشرف ، ياـه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
14و11و10/3 .دشخرد یم  قرب  ياه  هلعش  دیآرد ، تکرح  هب  ربا  وا ، شورخ  اب  هک  هاگنآ  دوش و  یم  هدینش 

اَذِإ ِرَطَْملا  ِرْطَق  َعَم  َنیِِطباَْهلا  َو  ِدَرَْبلا ، ِجـْلَّثلا َو  یِعِّیَـشُم  ...َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَـحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَـصَف  ...
ُلوَُزت اَلَف  ِلاَبِْجلِاب  َنِیلَّکَوُْملا  َو  ِحاَیِّرلا ، ِِنئاَزَخ  یَلَع  ِماَّوُْقلا  َو  َلََزن ،

و گرگت ، فرب و  ناگدـننک  یهارمه  هک  یناگتـشرف  ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
یم دشاپنورف ، ات  اه  هوک  هب  ناگدش  هدرامگ  و  اهداب ، هنیجنگ  رب  نارادـمامز  و  ناراب ، هدـش  لزان  ياه  هرطق  هارمه  هب  ناگدـمآدورف 
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15و12و11و10/3 .دنشاب

ِراَْطمَْألا َو ُجِعاََول  ِهیِوَْحت  اَم  َْلیَک  َو  ِهاَیِْملا ، َلِیقاَثَم  ْمُهَْتفَّرَع  َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...
اَهُِجلاَوَع

زا ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
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هدناسانـش نانآ  هب  ار  مکارتم  ياـهرابگر  دـیدش و  ياـه  ناراـب  هناـمیپ  اـه و  بآ  نزو  هک  یناگتـشرف  ياـه  هورگ  رب  تناگتـشرف و 
16و11و10/3 .يا

َنِم ُلِْزنَی  اَم  ِهوُرْکَِمب  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  َیلِإ  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  َِکلُـسُر  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَـصَف  ...
ِءاَخَّرلا ِبُوبْحَم  ِءاَلَْبلا َو 

يـالب هـک  ناگتـشرف ، زا  تناگداتـسرف  ناگتـشرف و  ياـه  هورگ  رب  تناگتــشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تـسرف  دورد  سپ  ...
.یتسرف یم  نیمز  لها  يوس  هب  دنیاشوخ  شیاسآ  دنیاشوخان و 

17و11و10/3

ِکَلَم َو  َنِیِبتاَْکلا ، ِماَرِْکلا  ِهَظَفَْحلا  َو  ِهَرَرَْبلا ، ِماَرِْکلا  ِهَرَفَّسلا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِلـِئاَبَق  ...َکـِتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَـحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَـصَف  ...
ِناَنِْجلا ِهَنَدَس  َو  َناَوْضِر ، َو  ِهَنَزَْخلا ، َو  ٍِکلاَم ، َو  ِروُمْعَْملا ، ِْتیَْبلِاب  َنیِِفئاَّطلا  َو  ِرُوبُْقلا ، ِناَّتَف  َناَموُر  َو  ٍریِکَن ، ٍرَْکنُم َو  َو  ِِهناَوْعَأ ، ِتْوَْملا َو 

ناـظفاح راـکوکین و  ِراوـگرزب  ناریفـس  ناگتـشرف و  ياـه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تـسرف  دورد  سپ  ...
فاوـط اـهربق و  ناـگدرم )  ) هدــننک شیاـمزآ  ْناـمور  ریکن و  رکنم و  رب  شناراـی و  گرم و  هتــشرف  و  لاـمعا ،)  ) هدنــسیون یمارگ 

.اه تشهب  راددیلک  ناوضر و  خزود و  راد  هنازخ  کلام و  رومعملا و  تیب  ناگدننک 

18و11و10/3

...َِکتَِکئاَلَم َو ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

َنوُرَمْءُوی اَم  َنُولَعْفَی  َو  ْمُهَرَمَأ ، اَم  َهَّللا  َنوُصْعَی  َال  َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق 

، هدرک رما  نانآ  هب  هچنآ  رد  ار  ادخ  هک  نانآ  ناگتشرف ، ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
.دنهد یم  ماجنا  هدش ، هداد  نامرف  نانآ  هب  هچنآ  دننک و  یمن  یچیپرس 

19و11و10/3

ِراَّدلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اَِمب  ْمُْکیَلَع  ٌماَلَس  َنُولوُقَی : َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

رب دورد  دـنیوگ : یم  نایتشهب ) هب   ) هک نانآ  ناگتـشرف ، ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
20و11و10/3 .يارس نیا  ماجرف  تسوکین  هچ  سپ  دیدومن ، هک  يا  يرابدرب  ساپ  هب  امش ،

.ُهوُّلَـص َمیِحَْجلا  َُّمث  ُهوُّلُغَف  ُهوُذُـخ  ْمَُهل : َلِیق  اَذِإ  َنیِذَّلا  ِهَِینَابَّزلا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَـصَف  ...
ُهوُرِْظُنی َْمل  َو  اًعاَرِس ، ُهوُرَدَْتبا 
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: دوش هتفگ  اهنآ  هب  نوچ  هک  ینانابساپ  نآ  ناگتـشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
21و11و10/3 .دنهدن شتلهم  دنرب و  هلمح  وا  هب  تعرس  هب  دینکفا ، خزود  هب  سپس  دیشک ، شریجنز  رد  دریگب و  ار  وا 

، ِءاَْملا ِضْرَْألا َو  ِءاَوَْهلا َو  ِناَّکُس  ...َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...
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ِْقلَْخلا یَلَع  ْمُْهنِم  ْنَم  َو 

ره دـنا و  بآ  نیمز و  اوه و  ناـنکاس  هک  یناگتـشرف  ياـه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
23و20و11و10/3 .دنلوغشم قلخ  رب  هک  نانآ  زا  مادک 

ُهَْتلَّکَو ٍْرمَأ  ِّيَِأب  و  َْکنِم ، ُهَناَکَم  ْمَْلعَن  َْمل  َو  ُهَرْکِذ ، اَنْمَهْوَأ  ْنَم  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

میدربن و ار  شماـن  هک  يا ) هتـشرف   ) ره و  ناگتـشرف ، ياـه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
22و11و10/3 .میناد یمن  يا ، هدرپس  وا  هب  هک  ار  یتّیرومأم  وت و  هاگشیپ  رد  ار  شهاگیاج 

تسیهاوگ سک  ره  اب  هک  يزور  رد  ناگتشرف ، رب  ادخ  دورد 

ٌدیِهَش ٌِقئاَس َو  اَهَعَم  ٍسْفَن  ُّلُک  ِیتْأَی  َمْوَی  ْمِْهیَلَع  ِّلَصَف  ...

.دیایب ناگتشرف ) زا   ) یهاوگ يا و  هدننار  اب  صخش  ره  هک  يزور  تسرف ، دورد  اهنآ  رب  سپ  ...

24/3

دورد نیا  یگژیو  ناگتشرف و  رب  ادخ  دورد 

ْمِِهتَراَهَط یَلَع  ًهَراَهَط  ْمِِهتَماَرَک َو  یَلَع  ًهَماَرَک  ْمُهُدیَِزت  ًهاَلَص  ْمِْهیَلَع  ِّلَص 

رب یتمارک  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نانآ  رب 

25/3 .دیازفیب ناشیکاپ  رب  يا  یکاپ  ناشتمارک و 

ادخ ناگداتسرف  ناگتشرف و  هب  ناگدنب ، دورد 

ْمِهِیف ِلْوَْقلا  ِنْسُح  ْنِم  اََنل  َتْحَتَف  اَِمب  اَْنیَلَع  ِّلَصَف  ْمِْهیَلَع  اَنَتاَلَص  ْمُهَتْغََّلب  َو  َِکلُسُر ، َِکتَِکئاَلَم َو  یَلَع  َْتیَّلَص  اَذِإ  َّمُهَّللا َو 

هک وکین  راتفگ  ببس  هب  ام  رب  سپ  يدناسر ، ناشیا  هب  ار  ام  دورد  يداتـسرف و  دورد  تنالوسر  ناگتـشرف و  رب  هک  هاگنآ  ادنوادخ و 
26/3 .تسرف دورد  يا ، هتخاس  ناور  ام  نابز )  ) رب ناشیا  هرابرد 

ناشنادنزرف نارسمه و  رب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  ناوریپ  رب  ادخ ، دورد 

ْمُْهنِم َکَعاَطَأ  ْنَم  یَلَع  َو  ْمِِهتاَّیِّرُذ ، یَلَع  َو  ْمِهِجاَوْزَأ ، یَلَع  َو  ِنیِّدلا ، ِمْوَی  َیلِإ  اَذَه  اَنِمْوَی  ْنِم  َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

دورد هدرب ، ار  وـت  ناـمرف  هـک  اـهنآ  زا  یــسک  ره  رب  ناشنادــنزرف و  ناـنز و  نیعباـت و  رب  تماـیق  زور  اــت  اــم  زورما  زا  ادــنوادخ و 
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13/4 .تسرف

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  نیعبات  رب  ادخ ، دورد  ياه  یگژیو 

َو ِناَْطیَّشلا ، ِْدیَک  ْنِم  اَِهب  ْمُهُعَنْمَت  َو  َِکتَّنَج ، ِضاَیِر  ِیف  ْمَُهل  ُحَسْفَت  َو  َِکتَیِصْعَم ، ْنِم  اَِهب  ْمُهُمِـصْعَت  ًهاَلَـص  ...َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 
ٍِّرب ْنِم  ِْهیَلَع  َكُوناَعَتْسا  اَم  یَلَع  اَِهب  ْمُُهنیُِعت 
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تعسو ناشیا  رب  تتشهب  ياه  غاب  رد  يراد و  هگن  تیصعم  زا  ار  ناشیا  نآ  ببس  هب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نیعبات  رب  ادنوادخ و 
14و13/4 .یناسر کمک  ْنانآ  کین  ياه  هتساوخ  رب  و  يرادزاب ، ناطیش  هلیح  زا  ار  نانآ  و  یهد ،

ِهیِوَْحت امِیف  ِهَمَهُّتلا  ِكَْرت  َكَدـْنِع َو  امِیف  ِعَمَّطلا  َو  ََکل ، ِءاَـجَّرلا  ِنْسُح  ِداَِـقتْعا  یَلَع  اَِـهب  ْمُُهثَْعبَت  ...ًهاَلَـص  ...َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا َو 
ِداَبِْعلا يِْدیَأ 

تسا و وت  دزن  هچنآ  رد  عمط  وت و  هب  وکین  يدیما  هب  داقتعا  رب  ار  ناشیا  نآ  ببس  هب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نیعبات  رب  ادنوادخ و 
15و14و13/4 .يزیگنارب تسا ، ناگدنب  تسد  رد  هک  هچنآ  رد  تمهت  كرت 

نیدلاو رب  ادخ ، تمحر  دورد و  نداتسرف 

َْکنِم ِهاَلَّصلا  َو  َْکیََدل ، ِهَماَرَْکلِاب  َّيَِدلاَو  َّمُهَّللا  ِصُصْخا  َو 

2/24 .هد صاصتخا  دوخ ، بناج  زا  دورد  دوخ و  دزن  ِتمارک  هب  ارم  ردام  ردپ و  ادنوادخ ، و 

شا هتسیاش  ناگدنب  ناربمایپ و  رب  ادخ ، نداتسرف  دورد 

َنیِِحلاَّصلا َكِداَبِع  یَلَع  َْتیَّلَص  اَمَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو  َنِیلَسْرُْملا ، َِکئاَِیْبنَأ  یَلَع  َْتیَّلَص  اَمَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو 

، تـسرف دورد  شنادـناخ  وا و  رب  .يداتـسرف و  دورد  تا  هدـش  هداتـسرف  ناربماـیپ  رب  هکناـنچمه  تـسرف ، دورد  شنادـناخ  وا و  رب  و 
ناگدنب رب  هکنانچمه 

56/45 .يداتسرف دورد  تا  هتسیاش 

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ناگدیرفآ ، همه  تعاط و  لها  نالوسر ، ایبنا ، ناگتشرف ، دورد 

َكِداَبِع ِتاَوَلَص  یَلَع  ُلِمَتْشَت  َو  َِکتَعاَط ، ِلْهَأ  َِکلُسُر َو  َِکئاَِیْبنَأ َو  َِکتَِکئاَلَم َو  ِتاَوَلَـص  ُمِظَْتنَت  ًهاَلَـص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 
َکِْقلَخ ِفاَنْصَأ  ْنِم  َْتأََرب  َْتأَرَذ َو  ْنَم  ِّلُک  ِهاَلَص  یَلَع  ُعِمَتَْجت  َو  َِکَتباَجِإ ، ِلْهَأ  َکِْسنِإ َو  َکِّنِج َو  ْنِم 

ار وت  ناربنامرف  ناگداتـسرف و  ناربمایپ و  ناگتـشرف و  ياـهدورد  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  نم ، راـگدرورپ 
هدومن داجیا  يا و  هدیرفآ  هک  ره  دورد  دوش و  لماش  ار  تتوعد  ناگدننک  تباجا  تسنِا و  نج و  زا  تناگدنب  ياهدورد  دریگارف و 

54/47 .دریگربرد ار  تناگدیرفآ  عاونا  زا  يا 

مالسلا مهیلع  همئا  نارادتسود  رب  ادخ ، دورد 

ِتاَِحئاَّرلا ِتاَیِداَْغلا  ِتاَیِماَّنلا  ِتاَیِکاَّزلا  ِتاَکَراَبُْملا  ِتاَوَلَّصلا  ...ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

.تسرفب ماش ، حبص و  ره  رد )  ) هدنیازف كاپ ، كرابم ، ياهدورد  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 
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64/47

غورد

ناربمایپ بیذکت  نانمشد و 

550 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1074 

http://www.ghaemiyeh.com


...ِبیِذْکَّتلِاب ْمَُهل  َنیِِدناَعُْملا  ِهَضَراَعُم  َْدنِع  ِْبیَْغلِاب  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ْنِم -  ْمُهُوقِّدَصُم -  ِلُسُّرلا َو  ُعاَْبتَأ  َّمُهَّللا َو 

یم وربور  ناـیوج  هزیتـس  بیذـکت  اـب  هـک  یماـگنه  رد  نـیمز ، لـها  زا  ناربماـیپ  ِیناـهنپ  ِناگدـننک  قیدـصت  ناوریپ و  ادــنوادخ و 
1/4 ...دندش

ناطیش ياه  غورد  هب  ندومن  نانیمطا 

ِهِِّیناَمَِأب ِهَقِّثلا  َنِم  ...َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

1/17 .میرب یم  هانپ  وت  هب  وا  ياهوزرآ  هب  نانیمطا  زا  ام  ادنوادخ 

هدنهد مانشد  بیذکت 

ِینَبَصَق ْنَِمل  اًبیِذْکَت  ...ِیل  ْبَه 

.شخبب داد ، ممانشد  هکنآ  رب  یبیذکت  ارم 

8/20

شیاه هدعو  رد  ناطیش ، نتفگ  غورد 

اَنَفَلْخَأ اَناَّنَم  ْنِإ  َو  اََنبَذَک ، اَنَدَعَو  ْنِإ 

7/25 .دنک هدعو  فلخ  دهد ، دیون  ام  هب  رگا  .دیوگ و  غورد  ام  هب  دهد ، هدعو  ار  ام  رگا 

ناربمایپ هب  ییوگغورد ، نداد  تبسن 

َکَلُسُر َبَّذَک  ...ْنَم  َکَناَْطلُس  ُصُْقنَی  َال 

3/52 .دهاک یمن  تا  ییاورنامرف  زا  درامش ، وگغورد  ار  تناربمایپ  هک  یسک 

نورد

نامسآ تاقبط  نوردنا  رد  ناگتشرف ، نداد  ياج 

َِکتاَواَمَس ِقاَبْطَأ  َنوُُطب  ْمُهَْتنَکْسَأ  َو 

11/3 .يا هداد  تنوکس  تیاه ، نامسآ  ياه  هقبط  لد  رد  ار  اهنآ  و 
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دنوادخ رب  رابخا ، نطاب  ندوب  راکشآ 

ِراَبْخَْألا ُنِطاََوب  ُهَْدنِع  ُرَهْظَت  ْنَم  اَی 

.تسا راکشآ  وا  دزن  یناهنپ  رابخا  هک  یسک  يا 

6/5

ردام نوردنا  رد  نینج 

اَهِمِحَر َراَرَق  ِینَتْعَدْوَأ  َو  اَهَفْوَج ، ِینَْتنَکْسَأ  ِیتَّلا  ...

24/32 .يدرپس وا  محر  هاگرارق  رد  ارم  يداد و  ياج  وا  نورد  رد  ارم  هک  يردام )  ) نامه ...

ناگدنب ریمض  یتمالس  يارب  یعنام 

اَنِِرئاَمَض ِهَّحِص  ْنَع  ِسِواَسَْولا  ِتاَرَطَخ  ِِهب  ْبُجْحا  َو 

11/42 .رادزاب ام  ملاس  نورد  زا  ار  زیگنا  هسوسو  ياه  هرطاخ  نآرق ،)  ) نآ اب  و 

هّرد

يدوبان ياه  هّرد  رد  دوخ ، ندنکفا 

551 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1076 

http://www.ghaemiyeh.com


ٍفََلت َباَعِش  ُْتلَلَح  َو  ِكاَلَْهلا ، َهَیِدْوَأ  ُتْمَّحَقَت 

2/49 .مدش دراو  يدوبان  ياه  هّرد  هب  متفر و  تکاله  ياه  يداو  رد 

تکاله ياه  هّرد  رد  یهلا ، باذع 

َِکتَابوُقُع اَِهلُولُِحب  َِکتاَوَطَِسل َو  اَهِیف  ُتْضَّرَعَت 

2/49 .مدش وربور  تیاه  تبوقع  اب  هداد ، رارق  تیاه  يریگ  تخس  ضرعم  رد  ار  دوخ  اهنآ ، رد 

یگدیچیپ مهرد 

هدیچیپ مهرد  ار  نآ  تلفغ  هچنآ  هدنیاشگ  لماع 

اًرِشاَن ِراَِبتْعِالا  ِحُّفَصَت  ْنِم  اَّنَع  ُهَْلفَْغلا  ِتَوَط  اَِمل  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا 

.نادرگ هدنیاشگ  هدیچیپ ، مهرد  ار  نآ  ام  یشومارف  هک  نتفرگ  دنپ  رد  هشیدنا  يارب  ار  نآرق 

10/42

تفایرد

هانگ رد  هدنب ، ندش  تفای  تغارف و  تاقوا 

ٌهَِعبَت ِهِیف  اَنُکِرُْدت  َال  ٍهَماَلَس ، َغاَرَف  ُْهلَعْجاَف  .ٍلْغُش  ْنِم  اًغاَرَف  اََنل  َتْرَّدَق  ْنِإَف 

، يا هدومن  رّدقم  راک  زا  تغارف  ام  يارب  رگا  و 

2/11 .دریگن ار  ام  یهانگ  نآ  رد  هک  هد  رارق  یتسردنت  اب  ار  نآ  سپ 

یتسردنت لاح  رد  هدنب ، زا  ادخ  يدونشوخ  تفایرد 

ٍهَِیفاَع ِیف  یِسْفَن  ْنِم  اَهاَضِر  َکِسْفَِنل  ْذُخ 

.امن 1/22 تفایرد  تیفاع  لاح  رد  نم  زا  ار  دوخ  ياضر 

خزود هودنا  تشهب و  تّذل  نتفایرد 

ُْهنِم َِکب  ُریِجَتْسَأ  اَم  ََهبْأَک  َو  َُهل ، َكوُعْدَأ  اَم  َهََّذل  َدِجَأ  یَّتَح  ِدوُعْوَْملا ، ِباََوث  َقْوَش  َو  ِدیِعَْولا ، ِّمَغ  َفْوَخ  ِیْنقُزْرا  َو 
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یم نآ  يارب  ار  وت  هک  ار  هچنآ  تّذل  ات  .امرف  ما  يزور  ار  یتشهب ) (ي  اه هدعو  ِشاداپ  ِقایتشا  و  باذع ) (ي  اه هدـعو  ِهودـنا  ِسرت  و 
.مبایرد مروآ ، یم  هانپ  وت  هب  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  هودنا  مناوخ و 

9/22

ُْهنِم َكُریِجَتْسَن  اَم  ََهبْأَک  َو  ِِهب ، َكوُعْدَن  اَم  َهََّذل  َدَِجن  یَّتَح  ِدوُعْوَْملا ، ِباََوث  َقْوَش  َو  ِدیِعَْولا ، ِباَقِع  َفْوَخ  اَْنقُزْرا  َّمُهَّللا 

میهاوخ و یم  وت  زا  هچنآ  یـشوخ  ات  .نادرگ  ام  يزور  ار  هدـش  هداد  هدـعو  ِشاداپ  ِقوش  هدـش و  هدادرادـشه  ِرفیک  ِسرت  ادـنوادخ 
53/45 .میبایرد میرب ، یم  هانپ  وت  هب  نآ  زا  هچنآ  هودنا 

لد شمارآ  تفایرد 
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امِیف َکـَل  ُبِجَی  اَِـمب  یِّنِم  ِسْفَّنلا  َهَنِینْأَـمُط  اَـضِّرلا َو  َحْوَر  یِـسْفَن  ْنِم  َفَّرَعَتَأ  یَّتَح  ...َکـَل  ِرْکُّشلا  ِیف  يِریِـصْقَت  َدـْنِع  َّقَْحلا  ِیْنقُزْرا  َو 
ِْنمَْألا ِفْوَْخلا َو  ِلاَح  ِیف  ُثُدْحَی 

هب تبـسن  ار  دوخ  شمارآ  يدونـشوخ و  میـسن  ات  اـمرف ، ما  يزور  ار  قح  هب ) فارتعا  ، ) مدومن یهاـتوک  ترکـش  رد  هک  یماـگنه  و 
11/22 .مبایرد تسا ، بجاو  وت  يارب  نآ  رکش  و  دهد ، یم  خر  ینمیا  سرت و  لاح  رد  هچنآ 

ردام ردپ و  ّقح  كاردا 

اَمَُهل َّیَلَع  ُبِجَی  اَم  ُكِرْدُأ  َال 

11/24 .مبای یمنرد  ار  تسا  بجاو  نم  رب  ناشیا  يارب  هچنآ 

هدناشوپ ناگدنب  زا  ادخ  هچنآ  كاردا  مدع 

ْمُهُراَْصبَأ ُهْکِرُْدت  َْمل  ْمُْهنَع  ُهَتْرَتَس  َْول  اَم  یَلَع  ...ْمُهَْتَللَد  يِذَّلا  َْتنَأ 

14/45 .تفای یمنرد  ار  نآ  ناشناگدید  يدناشوپ ، یم  ناشرظن  زا  ار  نآ  رگا  هک  يدرک  يزیچ  هب  ییامنهار  ار  ناشیا  هکنآ  ییوت 

هدش هتساوخ  ِیکین  ریخ و  نتفایرد 

ِهِیف َبوُغْرَْملا  َلْضَْفلا  ِِهب  ُكِرْدَتْسَن  اًرْجَأ  ِطیِْرفَّتلا  َنِم  ِهِیف  اََنباَصَأ  اَم  یَلَع  اَنْرُجْأَف 

لضف نآ  اب  هک  یشاداپ  .هد  شاداپ  هدیسر ، ام  هب  هام  نآ  رد  یهاتوک  زا  هچنآ  رب  ار  ام  سپ 

45/45 .میبایرد ار  هدش  تساوخرد 

دنوادخ ياج  ندرکن  كرد  اه و  هدید 

َِکتَِّیْنیَأ َعِضْوَم  ُراَْصبَْألا  ِكِرُْدت  َْمل  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

.دنتفاینرد ار  وت  ناکم  اج و  اه  هدید  هکنآ  ییوت 

18/47

وا نتفایرد  ادخ و  ندیبلط 

َكَدَجَو اَْینُد  ْوَأ  ٍنیِِدل  َکَسَمتلا  ِنَمَف 

25/47 .دبای یم  ار  وت  تشگ ، وت  لابند  هب  ایند  ای  نید  يارب  هک  ره  سپ 
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یهلا ددم  هب  روما ، كاردا 

ُهُْریَغ یِّنَع  َکیِضُْری  َال  اَّمَع  َِکب  اَّلِإ  ُهُکِرْدُأ  َال  اَِمب  ِیْنلَغْشَت  َال  َو 

، دنک یمن  دونـشوخ  نم  زا  ار  وت  نآ  زج  هک  يزیچ  زا  ات  امنم ، لوغـشم  وت ، کمک )  ) هب رگم  مبای ، یمنرد  ار  نآ  هک  يزیچ  هب  ارم  و 
108/47 .منام زاب 

ياپزیرگ هدنب  هدنبایرد  ادخ ،

ُتْرَرَف اَنَأ  ْنِإ  یِکِرْدُم  ...َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.منک رارف  رگا  ینم ، هدنبای  وت  انامه  ادنوادخ ،

4/50

هعلق ژد 

تسد

تسد رد  هچنآ  رب  تمهت  كرت  و  نیعبات ،

553 ص : 
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تسا ناگدنب 

ِداَبِْعلا يِْدیَأ  ِهیِوَْحت  امِیف  ِهَمَهُّتلا  ِكَْرت  ...یَلَع  اَِهب  ْمُُهثَْعبَت  ...ًهاَلَص 

.يزیگنارب تسا ، ناگدنب  تسد  رد  هک  هچنآ  رد  تمهت  كرت  رب  ار  ناشیا  نآ  ببس  هب  هک  يدورد 

15و14/4

اه ششخب  رد  ادخ ، تسد  يرترب 

ٍدَی ِّلُک  ْنِم  یَلْعَأ  اَیاَطَْعلِاب  َكَدَی  َّنَأ 

.تسا رتالاب  یتسد  ره  زا  وت  ياطع  ِتسد  انامه 

19/13

مدرم يارب  هدنب ، تسد  هب  یکین  نتخاس  ناور 

َْریَْخلا َيِدَی  یَلَع  ِساَّنِلل  ِرْجَأ 

.زاس يراج  نم  تسد  هب  ار  مدرم  هب  ندرک  یکین 

3/20

رگمتس لباقم  رد  هدنب ، يارب  یتسد  نداد  رارق 

ِینَمَلَظ ْنَم  یَلَع  اًدَی  ِیل  ْلَعْجا 

.هد رارق  یتسد  درک ، متس  نم  هب  هکنآ  رب  میارب 

8/20

روما همه  ِندوب  ادخ  تسد  هب 

ُّرَفَْملا َو َْکَیلِإ  َو  ِبَبَّسلا ، َِکلَذ  ُعیِمَج  یَِهلِإ  اَی  َكِدَِیب ،

ُبَرْهَْملا

4/21 .تسوت يوس  هب  زیرگ  رفم و  تسوت و  تسد  هب  اه  ببس  نیا  همه  نم ، يادخ  يا 
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هدنب یناشیپ  يوم  ِندوب  ادخ  تسد  هب 

َكِدَِیب ِیتَیِصاَن 

.تسوت تسد  هب  )م  رایتخا و   ) یناشیپ يوم 

5/21

رفاک راکهنگ و  يارب  یناسحا ) تمعن و   ) یتسد نتشاذگن 

اًدَی يِْدنِع  َُهل  َال  َو  ًهَّنِم ، َّیَلَع  ٍِرفاَک  َال  ٍرِجاَِفل َو  ْلَعَْجت  َال 

12/21 .هدن رارق  یتمعن ،)  ) یتسد نم  دزن  وا  يارب  ّتنم و  نم  رب  رفاک ، راکدب و  يارب 

ادخ يرگناوت  هب  هدنب ، تسد  ندوشگ 

يِدَی ْطُْسباَف  َِکتَعَِسب ،

4/22 .نادرگ متسد  هداشگ  تا  يرگناوت  هب 

نیدلاو تسد  هب  نادنزرف ، يزور  یناوارف 

ْمُهَقاَزْرَأ يِدَی  یَلَع  ِیل َو  ْرِرْدَأ 

.امن 2/25 رایسب  ار  ناشیاه  يزور  نم  تسد  هب  نم و  يارب 

ندش هدوشگ  زا  نمشد ، ناتسد  نتشادزاب 

ِطْسَْبلا ِنَع  ْمُهَیِْدیَأ  ِْضْبقا  َو 

5/27 .رادزاب ندوشگ  زا  ار  ناشیاه  تسد  و 
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ناهانگ ياه  تسد 

ِبُونُّذلا يِْدیَأ  ُْهَتلَواَدَت  ْنَم  ُماَقَم  اَذَه 

6/31 .هدیدرگ ناهانگ  ياه  تسد  هچیزاب  هک  تسا  یسک  ماقم  نیا 

اه یهابت  کلاهم و  تسد 

ِِهتَمْصِع ِهَوْرُِعب  َقَّلَعَت  ْنَم  ِتاَکَلَْهلا  يِْدیَأ  ُلاَنَت  ال 

3/42 .دسر یمن  وا  هب  تکاله  تسد  دز ، گنچ  نآ  تمصع  زیواتسد  هب  هک  ره 

مارح يوس  هب  اه ، تسد  ندرکن  زارد 

ٍروُظْحَم َیلِإ  اَنَیِْدیَأ  َطُْسبَن  َال  یَّتَح  ...َکیِصاَعَم  ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

7و6/44 .مینکن زارد  یعونمم  چیه  يوس  هب  ار  نامیاه  تسد  ات  .امرف  يرای  ناهانگ  زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 

اه یکین  هب  ادخ ، تسد  ندوب  هدوشگ 

َكَدَی ِتاَْریَْخلِاب  َتْطََسب 

25/47 .يا هدوشگ  اه  یکین  هب  ار  تتسد 

نانمشد رب  ادخ ، ّیلو  تسد  ندوشگ 

َِکئاَدْعَأ یَلَع  ُهَدَی  ْطُْسبا 

63/47 .رتسگب تنانمشد  رب  ار  شتسد 

هدنب تسد  نتفرگ 

َنیِّدَرَتُْملا ِهَطْقَس  ْنِم  يِدَِیب  ْذُخ  َْلب  ...َِکتَیاَعِر  ِْنیَع  ْنِم  َطَقَس  ْنَم  َْیمَر  ِیب  ِمَْرت  َال  َو 

متاجن  ) ریگب ار  متـسد  ناگدش ، ترپ  طوقـس  زا  هکلب  .هداتفا  وت  تبقارم  مشچ  زا  هک  یـسک  نتخادنا  رود  دـننامه  زادـنین  رود  ارم  و 
104/47 (. هد

یهلا ياهدوس  زا  هدنب ، تسد  نتخاس  رپ 
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يِدَی َكِِدئاَوَف  ْنِم  ْأَْلما 

128/47 .امن رپ  دوخ  ياهدوس  زا  ار  متسد 

ناگدنب زا  یهورگ  تسد  هب  يروما ، ندش  عقاو 

ِْهیَدَی یَلَع  ِِهب َو  َِکلَذ  يِرْجَی  ْنَّمِم  ...ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا َو 

12/48 .هد رارق  ددرگ ، یم  ارجا  نانآ  تسد  هب  هلیسو و  هب  نامیا ) دیحوت و   ) نآ هک  یناسک  زا  ارم  ادنوادخ و 

وا ِرس  يولج  يوم  هدنب و  تسد 

یِسْفَن ْنِم  ِدَوَْقلِاب  ُنیِکَتْسَأ  ِیتَیِصاَن ، يِدَی َو  ِهِذَه 

4/53 .موش یم  نتورف  شیوخ ، صاصق  يارب  .تسا  مرس  يولج  يوم  نم و  تسد  نیا 

ببس زیواتسد 

( نید  ) وا زیواتسد  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  نتخیوآ 
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ِِهتَوْرُِعب اوُقَّلَعَت  ْذِإ  ُِرئاَشَْعلا  ْمُْهتَرَجَه  َنیِذَّلا 

6/4 .دندومن يرود  اهنآ  زا  ناشیاه  هلیبق  دنتخیوآ ، ترضح  نآ  هتسد  هب  نوچ  هک  نانآ 

نآرق تمصع  زیواتسد  هب  نتخیوآ 

ِِهتَمْصِع ِهَوْرُِعب  َقَّلَعَت  ْنَم  ِتاَکَلَْهلا  يِْدیَأ  ُلاَنَت  ...يًدُه ال  َرُون  ...ُهَْتلَعَج 

3/42 .دسر یمن  وا  هب  تکاله  تسد  دز ، گنچ  نآ  تمصع  زیواتسد  هب  سک  ره  هک  يداد  رارق  یتیاده  رون  ار  نآ 

ادخ هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زیواتسد  نتخاس  کیدزن 

ُهَتَلیِسَو ْبِّرَق  ...ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

19/42 .امن کیدزن  ار  شزیواتسد  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

ناگدننز گنچ  زیواتسد  مالسلا ،  مهیلع  ناماما 

َنیِکِّسَمَتُْملا ُهَوْرُع  ...َوُهَف 

60/47 .تسا ناگدننز  گنچ  زیواتسد  وا  سپ 

( نید  ) ناشیا زیواتسد  هب  مالسلا ،  مهیلع  همئا  ناتسود  ندز  گنچ 

ُمِِهتَوْرُِعب َنیِکِسْمَتْسُْملا  ...ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

64/47 .تسرف دورد  دنناشیا ، زیواتسد  هب  ناگدننز  گنچ  هک  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

نامرف زین  نذا و  ماکحا ، روتسد 

هورگ هتسد 

ندیسر یبای  تسد 

ییوج هزیتس  ینمشد 

ادخ نانمشد  ياهریشمش  ناگتشک 

ِِهئاَدْعَأ ِفُویُِسب  ِءاَدَهُّشلا  ِمْظَن  ِیف  ِِهب  ُریِصَن  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 
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.مییآرد شنانمشد  ياهریشمش  هب  ناگدش  هتشک  فیدر  رد  نآ  اب  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

30و27/1

( صاخشا  ) نیرت کیدزن  اب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینمشد  ّتلع 

َنِیبَْرقَْألا َکِیف  يَداَع 

12/2 .دومن ینمشد  صاخشا ،)  ) نیرت کیدزن  اب  وت  رطاخ  هب 

ادخ نانمشد 

َِکئاَدْعَأ ِیف  َلَواَح  اَم  َُهل  َّبَتَتْسا  ...

17/2 .دمآ تسد  هب  شیارب  تساوخ ، یم  تنانمشد  هرابرد  دّمحم )  ) هچنآ

نانمشد تتامش 

ِءاَدْعَْألا ِهَتاَمَش  ْنِم  َِکب  ُذوُعَن 

8/8 .نانمشد شنزرس  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ 
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ِءاَدْعَْألا ِهَتاَمَش  ْنِم  ِینْذِعَأ 

119/47 .هد هانپ  نانمشد  شنزرس  زا  ارم 

شندرک اعد  ماگنه  رد  وا ، اب  ادخ  ینمشد  یهارمه  زا  هدنب  شسرپ 

؟ َُکتْقَم َياَعُد  ِْتقَو  ِیف  ِینَمَِزل  ْمَأ  ...

؟6/12 تسا هتشگ  مزال  ارم  تا  ینمشد  مناوخ ، یم  ار  وت  هک  یماگنه  ایآ  ...

هدنب نمشد  ندنادرگ  ناوتان 

ِهیِواَُنی اَّمَع  اًزْجَع  ...َُهل  ْلَعْجا 

6/14 .زاس ناوتان  دنک  یم  ینمشد  وا  اب  هکنآ  ربارب  رد  ار  وا 

دهاوخ یم  ادخ  زا  دوخ ، نمشد  هرابرد  هدنب  هچنآ 

َُهل ْغِّوَُست  َال  ...ِهیِواَُنی َو  اَّمَع  اًزْجَع  َو  ِهِیلَی ، امِیف  اًْلغُـش  َُهل  ْلَعْجا  َو  َِکتَرْدُِقب ، یِّنَع  ُهَّدَح  ُْلْلفا  َو  َِکتَّوُِقب ، یِْملُظ  ْنَع  يِّوُدَع  یِِملاَظ َو  ْذُخ 
ِِهلاَح ِْلثِم  ِیف  ِیْنلَعَْجت  َال  َو  ِِهلاَْعفَأ ، ِْلثِم  ْنِم  ِینْمِصْعا  َو  ِینْوَع ، ِْهیَلَع  ْنِسْحَأ  َو  یِْملُظ ،

هب ار  وا  .رادرب و  نم  زا  ار  شا  یگدنّرب  دوخ  ییاناوت  اب  .رادزاب و  نم  هب  ندرک  متس  زا  دوخ  يورین  اب  ار  منمـشد  نم و  هب  هدننک  متس 
ناـسآ نم  رب  ار  وا  ندرک  متـس  .زاـس و  ناوتاـن  دـنک  یم  ینمـشد  وا  اـب  هکنآ  ربارب  رد  ار  وا  .راد و  لوغـشم  تسا  شروـخرد  هـچنآ 

یبوخ هب  وا  اب  تفلاخم  رد  ارم  نادرگن و 

7و6/14 .هدن رارق  وا  لاح  دننام  رد  رادزاب و  وا  ياهراک  دننام  ماجنا  زا  ارم  امرف و  يرای 

ًءاَفَو ِْهیَلَع  یِقَنَح  ْنِم  َو  ًءاَفِش ، ِِهب  یِْظیَغ  ْنِم  ُنوُکَت  ًهَرِضاَح ، يَوْدَع  ِْهیَلَع  ِینِدْعَأ  ...َّمُهَّللا 

8/14 .دیامن لماک  وا  رب  ار  ما  هنیک  دبای و  يدوبهب  نآ  اب  نم  مشخ  هک  يا  هدامآ  ِندومن  يرای  .نک  يرای  وا  لباقم  رد  ارم  ادنوادخ 

َکَتَمْحَر ِیب  ِهِعِینَص  ِءوُِسب  ِیْنلِْدبَأ  َو  َكَْوفَع ، ِیل  ِهِْملُظ  ْنِم  ِینْضِّوَع  ...َّمُهَّللا 

9/14 .نک اطع  نم  هب  ار  تتمحر  شا ، يراتفردب  ياج  هب  شخبب و  ارم  دومن ، نم  هب  وا  هک  یمتس  ضوع  رد  ادنوادخ 

نانمشد ندمآ  درگ  ياج  زیخاتسر و  زور 

ٍهَقِداَص َو ٍهَِّیِنب  َْکنِم  ِینْدِّیَأ  ...ِمْصَْخلا  ِعَمْجَم  ِلْصَْفلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  ِینَمَلَظ  ْنَّمِم  ِماَِقْتنِالا  ِكَْرت  ...ِیف  َكَْدنِع  ِیل  ُهَرَیِْخلا  َِتناَک  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 
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ٍِمئاَد ٍْربَص 

هب ارم  سپ  دشاب ، یم  نانمـشد  ندـش  عمج  لحم  ریخاتـسر و  زور  ات  مرگمتـس  ندیـسرن  رفیک  هب  رد  وت  دزن  نم  ریخ  رگا  ادـنوادخ و 
14/14 .هد يرای  مئاد  ییابیکش  هناقداص و  ّتین 

نمشد يارب  هدش ، هدامآ  يرفیک 

َِکباَقِع َِکئاَزَج َو  ْنِم  یِمْصَِخل  َتْدَدْعَأ  ...اَم  َلاَثِم  ِیْبلَق  ِیف  ْرِّوَص  َو 

منمشد يارب  هک  يرفیک  تازاجم و  هنومن  و 
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15/14 .راذگب ملد  رد  يدرک ، هدامآ 

ادخ نانمشد  هب  ناطیش  نتخاس  لوغشم 

َِکئاَدْعَأ ِضْعَِبب  اَّنَع  ُْهلَغْشا  َو 

4/17 .امن مرگرس  تنانمشد  یخرب  هب  ام  ياج  هب  ار  وا  و 

ناطیش اب  ینمشد  رب  ادخ ، زا  نتساوخ  کمک 

ِهَِّیناَّبَّرلا ِمُولُْعلا  ِهَفِْرعَم  ِیف  ِْهیَلَع  َِکب  َرَهْظَتْسا  ...ْنَم  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

، دنک مادقا  وا  ّدـض  رب  ات  تساوخ  يرای  وت  زا  ییادـخ  ياه  ملع  تخانـش  هار  رد  هک  ره  ّقح  رد  ار  اه  هتـساوخ  نیا  همه  ادـنوادخ و 
.امرف تباجا 

11/17

تقیقح يور  زا  ناطیش ، اب  ندومن  ینمشد 

ِهَّیِدُوبُْعلا ِهَقیِقَِحب  ََکل  ُهاَداَع  ...ْنَم  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

11/17 .امرف تباجا  درک ، ینمشد  وا  اب  وت ، یگدنب  ِتقیقح  ببس  هب  هک  ره  ّقح  رد  ار  اه  هتساوخ  نیا  همه  ادنوادخ و 

ناطیش اب  ینمشد  هب  ناوریپ ، ندرک  رما 

اَنَْرمَأ َعاَطَأ  ْنَم  ِِهتاَواَنُِمب ، ُُرمَْأن 

14/17 .میهد نامرف  وا  ینمشد  هب  دنک ، يوریپ  ار  ام  نامرف  هک  ره 

ناطیش نانمشد  هرمز  رد  ناگدنب ،

ِِهئاَدْعَأ ِمْظَن  ِیف  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

.هد رارق  شنانمشد  هورگ  رد  ار  ام  ادنوادخ 

14/17

یتسود هب  ناکیدزن ، نانمشد و  ینمشد  ندومن  لّدبم 
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َهَیَالَْولا َْنیَنْدَْألا  ِهَواَدَع  ْنِم  ...َهَّبَحْملا َو  ِنآَنَّشلا  ِلْهَأ  ِهَضِْغب  ْنِم  ِیْنلِْدبَأ 

7/20 .امرف لّدبم  یتسود  هب  ار  ناکیدزن  ینمشد  و  ّتبحم ، هب  ار  نانمشد  يزوت  هنیک  نم  هرابرد 

ادخ نمشد  هب  تبسن  یشیدنا  تبقاع 

َكِّوُدَع یَلَع  اًرِیبْدَت  ...یِعوُر  ِیف  ُناَْطیَّشلا  یِْقُلی  اَم  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

.هد رارق  ار  تنمشد  هیلع  ریبدت  دنکفا ، یم  نم  لد  رد  ناطیش  هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

13/20

وا ياضر  ریغ  رب  نانمشد ، ّقح  رد  ادخ  ياضر  ندیزگرب 

اَمُْهنِم َّیَلَع  ُدِرَی  اَِمب  َنوُکَأ  یَّتَح  ِبَضَْغلا ، اَضِّرلا َو  ِلاَح  ِیف  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدـلا َو  ِیف  َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحِالا  َو  اَـیاَطَْخلا ، َنِم  َظُّفَحَّتلا  ِیْنقُزْرا  َو 
ِءاَدْعَْألا ِءاَِیلْوَْألا َو  ِیف  اَمُهاَوِس  اَم  یَلَع  َكاَضِِرل  اًِرثْءُوم  َِکتَعاَِطب ، اًِلماَع  ٍءاَوَس ، ٍَهلِْزنَِمب 

ایند و رد  اه ، شزغل  زا  يراد  نتشیوخ  اهاطخ و  زا  يراددوخ  مشخ ، يدونشوخ و  لاح  رد  ارم  و 
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هرابرد .مشاب  تتعاط  هب  لماع  هتشاد ، ناسکی  یلاح  دسر ، یم  نم  هب  مشخ ) يدونـشوخ و   ) ود نآ  زا  هچنآ  هب  ات  .هد  يزور  ترخآ 
13/22 .مرامش مّدقم  وت ) ینامرفان  يدونشوخان و   ) ود نآ  ریغ  رب  ار  وت  يدونشوخ  نانمشد ، ناتسود و 

هدنب متس  زا  نمشد ، یگدوسآ  ببس 

اَمُْهنِم َّیَلَع  ُدِرَی  اَِمب  َنوُکَأ  یَّتَح  ِبَضَْغلا ، اَضِّرلا َو  ِلاَح  ِیف  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدـلا َو  ِیف  َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحِالا  َو  اَـیاَطَْخلا ، َنِم  َظُّفَحَّتلا  ِیْنقُزْرا  َو 
يِرْوَج یِْملُظ َو  ْنِم  يِّوُدَع  َنَمْأَی  یَّتَح  ِءاَدْعَْألا ، ِءاَِیلْوَْألا َو  ِیف  اَمُهاَوِس  اَم  یَلَع  َكاَضِِرل  اًِرثْءُوم  َِکتَعاَِطب ، اًِلماَع  ٍءاَوَس ، ٍَهلِْزنَِمب 

زا هچنآ  هب  ات  .هد  يزور  ترخآ  ایند و  رد  اه ، شزغل  زا  يراد  نتـشیوخ  اهاطخ و  زا  يراددوخ  مشخ ، يدونـشوخ و  لاـح  رد  ارم  و 
يدونشوخ نانمشد ، ناتـسود و  هرابرد  .مشاب  تتعاط  هب  لماع  هتـشاد ، ناسکی  یلاح  دسر ، یم  نم  هب  مشخ ) يدونـشوخ و   ) ود نآ 

13/22 .دشاب نمیا  نم  متس  ملظ و  زا  منمشد  ات  .مرامش  مّدقم  وت ) ینامرفان  يدونشوخان و   ) ود نآ  ریغ  رب  ار  وت 

نمشد زا  هدنب ، ندومرف  نمیا 

ِهِدَسَح َو ِهِزَْمل َو  ِهِزْمَه َو  ِهِزْمَغ َو  ِهِّرَش َو  ِهِّرَض َو  ِعیِمَج  ْنِم  ِینَنِمْءُوت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 
ِِهتَواَدَع

نم زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دصق  سک  ره  و 

شا ینمـشد  دسح و  ییوج و  بیع  ییوگدب و  هنعط و  يدـب و  نایز و  همه  زا  ارم  ات  هد ، رارق  يّدـس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرـصنم 
8و7/23 .يزاس نمیا 

ادخ نانمشد  اب  هدنب ، نادنزرف  ییوج  هزیتس 

َنیِضِْغبُم َنیِِدناَعُم َو  َِکئاَدْعَأ  ِعیِمَِجل  ...ْمُْهلَعْجا  َو 

3/25 .هد رارق  تنانمشد  همه  ِزوت  هنیک  وج و  هزیتس  ار  منادنزرف )  ) نانآ و 

ناگدنب يارب  هدننکرکم  ینمشد  ناطیش ،

اَِنئاَمِد َيِراَجَم  ُهَْتیَرْجَأ  َو  اَنَروُدُص ، ُهَْتنَکْسَأ  ُْهنِم ، ِْهیَلَع  اَنْطِّلَُست  َْمل  اَم  یَلَع  اَّنِم  ُهَتْطَّلَس  اَنُدیِکَی ، اوُدَع  اََنل  َْتلَعَج 

اج ام  ياه  هنیس  رد  ار  وا  .تسین  یطّلست  وا  رب  ار  ام  و  يداد ، ّطلست  ام  رب  ار  وا  .دنز  یم  گنرین  ام  هب  هک  يداد  رارق  ینمشد  ام  يارب 
6/25 .يدومن ناور  نامنوخ  ياه  گر  رد  يداد و 

اَنَّلِزَتْسَی َُهلاَبَخ  اَنِقَت  اَّلِإ  َو  اَنَّلُِضی ، ُهَْدیَک  اَّنَع  ْفِرْصَت  اَّلِإ 

7/25 .دزادنا نامشزغل  هب  يرادن ، هگن  شا  يراکهبت  زا  ار  ام  رگا  دنک و  نامهارمگ  يرادنزاب ، ام  زا  ار  وا  بیرف  رگا 
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( ناطیش  ) دوخ نمشد  هرابرد  ادخ ، زا  ناگدنب  تساوخرد 
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َِکب َنیِموُصْعَْملا  ِیف  ِهِْدیَک  ْنِم  َِحبُْصنَف  ََکل  ِءاَعُّدلا  ِهَْرثَِکب  اَّنَع  ُهَِسبَْحت  یَّتَح  َِکناَْطلُِسب  اَّنَع  ُهَناَْطلُس  ْرَْهقاَف  َّمُهَّللا 

، وا گنرین  زا  وت  هلیـسو  هب  سپ  .يرادزاب  ام  زا  ار  وا  ام ، دایز  ياعد  اب  هکنیا  ات  نک ، رود  ام  زا  ار  وا  ّطلـست  دوخ ، هطلـس  اب  ادـنوادخ 
8/25 .مییآرد هانگ ) زا   ) ناگدش هتشادزاب  هرمز  رد 

مالسلا مهیلع  همئا  نانمشد  اب  تفلاخم 

َِکتَیَالَو ِلَْضفَِأب  اَِنئاَدْعَِأل  َنیِِذباَنُْملا  َو  اَنِّقَِحب ، َنِیفِراَْعلا  َِّیلاَوَم  ِیناَریِج َو  ِیف  ِینَّلََوت 

1/26 .امرف يرای  هجو  نیرتهب  هب  دنتسه ، ام  نانمشد  اب  فلاخم  ام و  ّقح  هب  اناد  هک  مناتسود  مناگیاسمه و  هرابرد  ارم 

نمشد اب  نارادزرم  ندش  وربور  ماگنه  رد  هدنب ، تساوخرد 

...ِروُرَْغلا ِهَعاَّدَْخلا  ُمُهاَْینُد  َرْکِذ  َّوُدَْعلا  ُمِِهئاَِقل  َْدنِع  ْمِهِْسنَأ 

4/27 .ربب ناشرطاخ  زا  ار  هدننز  لوگ  هدنبیرف  يایند  دای  نمشد ، اب  دروخرب  ماگنه 

مالسا نارادزرم  نانمشد  يارب  هدنب ، تساوخرد 

َْنَیب ْمُهَْنَیب َو  ْدِـعَاب  َو  ْمِِهتَدـِْئفَأ ، َِقئاـَثَو  ْعَـلْخا  َو  ْمِِهتَِحلْـسَأ ، َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  ْقِّرَف  َو  ْمُهَراَـفْظَأ ، ْمُْهنَع  ِْمْلقا  َو  ْمُهَّوُدَـع ، َِکلَذـِب  ْلـُْلفا  َّمُـهَّللا 
ْمُْهلِّلَض َو  ْمِِهُلبُس ، ِیف  ْمُهْرِّیَح  َو  ْمِِهتَدِوْزَأ ،

ِنَع ْمُهَتَنِْـسلَأ  ْمِزْخا  َو  ِطْسَْبلا ، ِنَع  ْمُهَیِْدیَأ  ِْضْبقا  َو  َبْعُّرلا ، ُمُهَتَدـِْئفَأ  ْأَْلما  َو  َدَدَْـعلا ، ُمُْهنِم  ْصُْقنا  َو  َدَدَْـملا ، ُمُْهنَع  ْعَْطقا  َو  ْمِهِهْجَو ، ْنَع 
ْسِّبَی َو  ْمِِهئاَِـسن ، َماَـحْرَأ  ْمِّقَع  َّمُهَّللا  .ْمُهَدـَْعب  ْنَم  َعاَـمْطَأ  ْمِِهیْزِِخب  ْعَْـطقا  َو  ْمُهَءاَرَو ، ْنَم  ْمِِهب  ْلِّکَن  ْمُهَْفلَخ َو  ْنَـم  ْمِِـهب  ْدِّرَـش  َو  ِقْـطُّنلا ،

ٍتاَبَن ِیف  ْمِهِضْرَِأل  َال  َو  ٍرْطَق ، ِیف  ْمِِهئاَمَِسل  ْنَذَْأت  َال  ْمِهِماَْعنَأ ، ْمِهِّباَوَد َو  َلْسَن  ْعَْطقا  َو  ْمِِهلاَجِر ، َباَلْصَأ 

زادنا و ییادج  ناشیاه  حالـس  نانآ و  نایم  نک و  ادج  نانآ  زا  ار  ناشلاگنچ  نکـش و  مهرد  ار  ناشنانمـشد  هلیـسو ، نیدب  ادنوادخ 
ناشفدـه زا  زاـس و  ناشنادرگرــس  ناـشیاه  هار  رد  زادـنا و  ییادـج  ناـشا  هشوـت  داز و  اـهنآ و  ناـیم  نـکب و  ار  ناـشلد  ياـه  گر 

زا ار  ناشیاه  تسد  زاس و  رپ  سرت  زا  ار  ناشیاه  لد  هاکب و  ناشدادـعت  زا  نک و  عطق  ناشیا  زا  ار  یناسر  کمک  اـمن و  ناـشهارمگ 
یناسک يارب  ار  نانآ  زاس و  هدنکارپ  ار  ناشیاه  يرس  تشپ  ناشیا ، تسکـش )  ) اب دنبب و  نتفگ  زا  ار  ناشیاه  نابز  رادزاب و  ندوشگ 

بلص نادرگ و  میقع  ار  ناشنانز  محر  ادنوادخ  .امن  عطق  ار  ناشناگدنیآ  عمط  نانآ  يراوخ  اب  نادرگ و  تربع  دنناشیا ، سپ  رد  هک 
رد ار  ناشنیمز  ندیراب و  رد  ار  ناشنامـسآ  نک و  عطق  ار  ناشنارتش  دنفـسوگ و  واگ و  نایاپراهچ و  لسن  امن و  کشخ  ار  ناشنادرم 

6و5/27 .هدن نذا  ندییور ،

ادخ نانمشد  نتشگ ) ریسا  هتشک و   ) تساوخرد
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ِداَِلْبلا ِراَْطقَأ  ِیف  َكَءاَدْعَأ  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

9/27 .دنشاب هک  يرهش  ره  رد  نک ، راچد  تشونرس  نیدب  ار  تنانمشد  همه  ادنوادخ و 

دهاجم مشچ  شیپ  نمشد ، ندومن  كدنا 

ِِهْنیَع ِیف  ْمُْهلِّلَقَف  ُهَّوُدَع  َكَّوُدَع َو  َّفاَص  اَذِإَف 

15/27 .امن كدنا  شمشچ  رد  ار  اهنآ  دش ، وربور  شدوخ  نمشد  وت و  نمشد  اب  هاگره  سپ 

هدنب رب  ناطیش ،)  ) ادخ نمشد  هبلغ 

...َكُّوُدَع َّیَلَع  َذَوْحَتْسا  ِدَق 

12/32 .تسا هدش  هریچ  نم  رب  وت ، نمشد 

ادخ زا  ادخ ، نمشد  نتساوخ  تلهم 

ُهَْتلَْهمَأَف ِیلاَلْضِِإل  ِنیِّدلا  ِمْوَی  َیلِإ  َکَلَهْمَتْسا  َو  ُهَتْرَْظنَأَف ، ِیتَیاَوَِغل  َكَرَْظنَتْسا  يِذَّلا  َكُّوُدَع  َّیَلَع  َذَوْحَتْسا  ِدَق  َو 

 - ازج زور  اـت  وـت -  زا  مندرک  هارمگ  يارب  و  يداد ، شتـصرف  سپ  تساوـخ ، تصرف  وـت  زا  نم  ندرب  ههاریب  يارب  هک  وـت  نمـشد  و 
.تسا هدش  هریچ  نم  رب  يداد ، شتلهم  سپ  دیبلط ، تلهم 

12/32

هدنب اب  ناطیش ،)  ) ادخ نمشد  دروخرب  یگنوگچ 

ِهِْرفُک ِهَِملَِکب  ِیناَّقََلت  َو  ِهِرْدَغ ، َراَذِع  یِّنَع  َلَتَف 

13/32 .دش وربور  نم  اب  شرفک  راتفگ  اب  دنادرگرب و  نم  زا  ار  شا  هلیح  نانع  سپ 

وا اب  هدننک  ینمشد  اب  هدنب ، یتشآ 

اَناَداَع ْنَم  َِملاَُسن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو 

10/44 .مییامن تملاسم  هدرک ، ینمشد  ام  اب  هک  یسک  اب  هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام 

نمشد اب  ندرکن  یتشآ  ّتلع 
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ِهِیلاَُون َال  يِذَّلا  ُّوُدَْعلا  ُهَّنِإَف  ََکل ، َکِیف َو  َيِدوُع  ْنَم  یَشاَح  اَناَداَع  ْنَم  َِملاَُسن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو 

ینمشد اهنآ  اب  وت  يارب  وت و  هار  رد  هک  نانآ  رگم  .مییامن  تملاسم  هدرک ، ینمـشد  ام  اب  هک  یـسک  اب  هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام 
10/44 .مینک یمن  یتسود  وا  اب  هک  تسا  ینمشد  وا  هک  .هدش 

ادخ نمشد  ناطیش ،

ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  َكِّوُدَِعل  َعاَدِْخنِالا  ...اَْنبِّنَج 

13/44 .نادرگ رود  هدش ، هدنار  ناطیش  تنمشد ؛ زا  ندروخ  بیرف  زا  ار  ام 

شنمشد لباقم  رد  ادخ ، يرابدرب 

َكاَواَن ْنَِمل  ٌضِرَتْعُم  َکُْملِح 

16/46 .تسا هتخادرپ  هدومن ، ینمشد  وت  اب  هک  یسک  هب  تملح 

نانمشد رب  ادخ ، ّیلو  تسد  ندوشگ 

َِکئاَدْعَأ یَلَع  ُهَدَی  ْطُْسبا 

.رتسگب تنانمشد  رب  ار  شتسد 

63/47
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ادخ نانمشد  اب  ینمشد 

َِکئاَدْعَأ ِهاَداَعُم  َو  َِکئاَِیلْوَأ ، ِهَالاَوُِمل  ُهَتْدَشْرَأ  ...ْنَّمِم  ُهَْتلَعَجَف 

67/47 .يدومن شا  ییامنهار  تنانمشد  اب  ینمشد  تناتسود و  اب  یتسود  هب  هک  يداد ، رارق  یناسک  زا  ار  وا  سپ 

ادخ نمشد  بناج  زا  یهلا ، یهن  باکترا  هب  ندش  يرای 

ُهُّوُدَع َكُّوُدَع َو  َِکلَذ  یَلَع  ُهَناَعَأ 

68/47 .درک يرای  نآ  رب  ار  وا  ناطیش ،)  ) وا نمشد  وت و  نمشد 

ادخ اب  نتشادن  ینمشد  و  هدنب ، ینامرفان 

ََکل ًهَدَناَعُم  َال  َِکیْهَن ، َیلِإ  َكَْرمَأ  ََفلاَخَف  َِکتَیِصْعَم ، ْنَع  ُهَْتیَهَن 

68/47 .وت اب  دانع  يور  زا  هن  .تفاتش  تیهن  هب  هدومن ، تفلاخم  تنامرف  اب  سپ  يدرک ، یهن  ینامرفان  زا  ار  وا 

هدومن طبترم  شیوخ  ینمشد  اب  ار  شا  ینمشد  ادخ  هکنآ 

اًلِّصَنَتُم َْکَیلِإ  َراَج  ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت  َِکتاَداَعُِمب ، ُهَتاَداَعُم  َتُْطن  ْنَم  ...ِّقَِحب 

، ناشوپب ارم  زور ، نیا  رد  يا ، هدومن  طبترم  شیوخ  ینمشد  هب  ار  شا  ینمشد  هک  یسک  ّقح  هب 

.هدومن يراز  وت  يوس  هب  هانگ ) زا   ) يرازیب لاح  اب  هک  ار  یسک  نآ ، اب  يدناشوپ  هک  يزیچ  نامه  اب 

86/47

ادخ ینمشد  ندیبلط 

َِکتْقَِمل َنیِضِّرَعَتُْملا  َنِم  ُِکلُْهت  ْنَم  َعَم  ِینِْکلُْهت  َال  َو 

96/47 .نادرگن كاله  دنبلط ، یم  ار  وت  ینمشد  هک  یناگدنوش  كاله  هارمه  ارم  و 

هدنزاس هارمگ  نمشد 

ِینُّلُِضی ٍّوُدَع  َْنَیب  ِیْنَیب َو  ْلُح 

99/47 .زادنا ییادج  دنک ، یم  هارمگ  ارم  هک  ینمشد  نم و  نایم 
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مالسلا مهیلع  همئا  نانمشد  رب  ادخ  تنعل 

ْمُهَعاَْبتَأ ْمُهَعاَیْشَأ َو  ْمِِهلاَعِِفب َو  َیِضَر  ْنَم  َو  َنیِرِخْآلا ، َنِیلَّوَْألا َو  َنِم  ْمُهَءاَدْعَأ  ْنَْعلا  َّمُهَّللا 

تنعل ار  ناشناوریپ  ناتسود و  دوش و  یم  دونشوخ  ناشرادرک  هب  ار  هک  ره  ناگدنیآ و  ناگتـشذگ و  زا  ار  ناشیا  نانمـشد  ادنوادخ ،
10/48 .نک

هدنب رب  شنتخاسن ، ّطلسم  نمشد و  ندرکن  داش 

َّیَلَع ُهْطِّلَُست  َال  َو  یُِقنُع ، ْنِم  ُْهنِّکَُمت  َال  َو  يِّوُدَع ، ِیب  ْتِمُْشت  َال 

14/48 .نادرگن ّطلسم  نم  رب  ار  وا  زاسن و  اناوت  نم  رب  ار  وا  نادرگن و  داش  نم  رب  ار  منمشد 
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نمشد لامعَا 

يِوَْحن َدَّدَس  َو  ِهِموُمُس ، َِلتاَوَق  ِیل  َفاَد  َو  ِهِّدَح ، اَبَش  ِیل  َفَهْرَأ  َو  ِِهتَیْدُم ، َهَبُظ  ِیل  َذَحَش  َو  ِِهتَواَدَع ، َْفیَـس  َّیَلَع  یَـضَْتنا  ٍّوُدَع  ْنِم  ْمَکَف 
ِِهتَراَرَم َقاَعُز  ِینَعِّرَُجی  َو  َهوُرْکَْملا ، ِینَموُسَی  ْنَأ  َرَمْضَأ  َو  ِِهتَساَرِح ، ُْنیَع  یِّنَع  ْمَنَت  َْمل  َو  ِهِماَهِس ، َِبئاَوَص 

میارب ار  نآ  زیت  فرط  دومن و  زیت  نم  يارب  ار  شغیت  هبل  و  دیـشک ، نم  يور  رب  ار  شا  ینمـشد  ریـشمش  هک  ینمـشد  رایـسب  هچ  سپ 
تفرگ و هناشن  نم  يوس  هب  ار ، دوخ  يریگ  فدـه  ياهریت  تخیمآ و  مهرد  شا  هدنـشک  ياهرهز  اب  نم  يارب  ار  نآ  درک و  كزان 

نم هب  هعرج  هعرج  ار  نیگآرهز  ِخلت  رایـسب  بآ  تشاد و  نم  هب  ندـناسر  بیـسآ  ِدـصق  لد  رد  تفخن و  نم  زا  شا  ینابهگن  مشچ 
4/49 .دناشون

نانمشد يرایسب  هب  انیب  ادخ ،

ِیناَواَن ْنَم  ِدَدَع  ِرِیثَک  ِیف  ِیتَدْحَو  ...َیلِإ  یَِهلِإ  اَی  َتْرَظَنَف 

5/49 .يدرک هدهاشم  هدرک ، ینمشد  نم  اب  هک  یسک  رامش  یب  ِنایهاپس )  ) ربارب رد  ار  ما  ییاهنت  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 

یهلا ددم  هب  نمشد ، رب  نتفای  رفظ 

ِْهیَلَع ِیبْعَک  َْتیَلْعَأ  َو  ُهَدْحَو ، ٍدیِدَع  ٍعْمَج  ِدَْعب  ْنِم  ُهَتْرَّیَص  َو  ُهَّدَح ، ِیل  َْتلَلَف  َُّمث  ...َكِرْصَِنب  ِینَتْأَدَْتباَف 

رد هکنآ  زا  سپ  یتسکش و  نم  يارب  ار  وا  غیت )  ) يزیت سپس  .يدومن  زاغآ  مندرک  يرای  هب  سپ 

6/49 .يدومن زوریپ  وا  رب  ارم  یتشاذگ و  اهنت  ار  وا  دوب ، رایسب  یهورگ 

نمشد طّسوت  هدنب ، زا  هدش  هتفرگ  ياهزیچ  ندناتسزاب 

ِیتَماَلُِظب ِءاَدْعَْألا  َنِم  ِیل  َتْذَخَأ  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

4/51 .یتفرگ منانمشد  زا  ارم  داد  هک  ییوت 

هداد میب  نآ  هب  ار  شنانمشد  ادخ  هچنآ 

َكَءاَدْعَأ ُهَتْرَّذَح  اَّمَع  ِهَبَناَج  _ ُْملا ...ِنَع  یِسْفَن  َفْعَض  یَِهلِإ  اَی  َْکَیلِإ  وُکْشَأ 

10/51 .منک یم  تیاکش  وت  هب  يا ، هداد  میب  نآ  هب  ار  تنانمشد  هچنآ  زا  ندومن  يرود  رد  مسْفن  یناوتان  زا  نم ، يادخ  يا 

مانشد
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هدنهد مانشد  بیذکت 

ِینَبَصَق ْنَِمل  اًبیِذْکَت  ...ِیل  ْبَه 

.شخبب داد ، ممانشد  هکنآ  رب  یبیذکت  ارم 

8/20

یهلا دمح  هب  هدنب ، ییوگمانشد  لیدبت 

ََکل ِدْمَْحلِاب  اًقُْطن  َِکلَذ  َهَبْشَأ  اَم  ...ٍضْرِع َو  ِْمتَش  ْوَأ  ٍرْجُه  ْوَأ  ٍشُْحف  ِهَظَْفل  ْنِم  ِیناَِسل  یَلَع  يَرْجَأ  اَم  ...ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

ای مانشد  ای  تشز  نخس  زا  هتخاس  يراج  منابز  رب  ناطیش )  ) وا هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 
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.هد 13/20 رارق  ار  تدوخ  يارب  ساپس  اهنیا ، دننام  يزیروربآ و 

یتخس يراوشد 

تاجانم زین  تباجا و  اعد 

اه يراوشد  رد  ادخ ، ندناوخ 

ِتاَّمِهُْمِلل ُّوُعْدَْملا  َْتنَأ 

4/7 .اه يراوشد  يارب  هدش  هدناوخ  ییوت 

شدناوخب هک  ره  اب  ادخ ، ینابرهم 

َكاَعَد ْنَِمب  ٌمیِحَر  َکَّنِإ 

5/11 .ینابرهم دَناوخ ، ار  وت  هک  ره  هب  وت  هک  یتسرد  هب 

ِءاَعُّدلا ِیف  َِغْلبُأَف  َكاَعَد  ْنَم  ٌمِحاَر  یَِهلِإ ، اَی  َْتنَأ ، ْلَه 

؟ مشوکب اعد  رد  رتشیب  هچ  ره  نم  ات  يا  هدننک  محر  دناوخب  ار  وت  هک  یسک  رب  وت  ایآ  نم  يادخ  يا 

15/16

وا ياعد  هانگ و  هب  فرتعم  هدنب 

؟ َُکتْقَم َياَعُد  ِْتقَو  ِیف  ِینَمَِزل  ْمَأ  ُْتبَکَتْرا ...؟ اَم  ِحِیبَِقب  ََکل  ِیفاَِرتْعا  َْکنِم  ِینیِْجُنی  ْلَه 

، مناوخ یم  ار  وت  هک  یماـگنه  اـی  دـیامن ؟ یم  اـهر  ارم  ما ، هدـش  بکترم  هک ) یهاـنگ   ) هچنآ یتـشز  هب  وت  هاـگرد  رد  مفارتـعا  اـیآ 
؟6/12 تسا هتشگ  مزال  ارم  تا  ینمشد 

شیامسا اب  ادخ ، ندناوخ 

...َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَِیب  َكوُعْدَی 

...نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  دنز : یم  ادص  ار  وت 

9/12
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ناگدننکاعد ياعد  زا  ادخ ، نداتفین  جنر  هب 

َنیِعاَّدلا ُءاَعُد  ِهیِّنَُعی  َال  ْنَم  اَی 

10/13 .دنک یمن  هتسخ  ار  وا  نارگشیاین  ياعد  هکنآ  يا 

ادخ زا  اعد ، تباجا  تساوخرد 

اًبیُِجم ِیئاَعُِدل  ْنُک 

21/13 .نک تباجا  ار  متساوخرد 

ِیئاَعُد ْبِجَتْسا 

25/46 .نک باجتسم  ار  میاعد 

ادخ هاگرد  زا  هدنب ، ياعد  ندنادرگنزاب 

َْکنِم ِیبَبَس  َُّتبَت  َال 

.نادرگن عطق  دوخ  زا  ارم  طابترا  هتشر 

22/13

ادَر َّیَلَع  ِیئاَعُد  َّدَُرت  َال 

22/20 .نادرگنزاب مدوخ  هب  ار  میاعد 

ِِهب ِینَتْرَمَأ  ْدَق  َْکنَع َو  ِیئاَعُد  ْبُجَْحت  َال 

9/25 .يا هدومرف  رما  نآ  هب  ارم  دوخ  هک  رادنزاب ، دوخ  زا  ار  میاعد 

تباجا هب  هدنب ، ياعد  نداد  دنویپ 
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َِهباَجِْإلِاب ِیئاَعُد  ْلِص 

.نادرگ لصّتم  ندش  اور  هب  ارم  تساوخرد 

11/14

اعد هب  ادخ ، نامرف 

ِءاَعُّدلِاب ُهَتْرَمَأ  يِذَّلا  َكُْدبَع  یَِهلِإ  اَی  اَنَأ 

13/16 .يداد نامرف  ندرک  شیاین  هب  ار  وا  هک  ماوت  هدنب  نم -  يادخ  يا  نم - 

ِِهب ِینَتْرَمَأ  ْدَق  َْکنَع َو  ِیئاَعُد  ْبُجَْحت  َال 

9/25 .يا هدومرف  رما  نآ  هب  ارم  دوخ  هک  رادنزاب ، دوخ  زا  ار  میاعد 

ِینوُعْدا ُلوُقَت : ْذِإ  َِهباَجِْإلا ، َنِم  ِِهب  َتْدَـعَو  امِیف  َكَدـْعَو  اًزِّجَنَتُم  ِءاَعُّدـلا ، َنِم  ِِهب  َتْرَمَأ  امِیف  َكِْرمَِأل  اًعیِطُم  َُکْتئِج  ْدَـق  اَذ  اَنَأ  اَـهَف  َّمُهَّللا 
ْمَُکل ْبِجَتْسَأ 

ما و هدرک  تعاطا  يا ، هدومن  رما  ندرک  اعد  هب  هک  ار  وت  نامرف  هک  یلاح  رد  ما ، هدمآ  وت  دزن  هب  هک  متسه  نم  نیا  نونکا  ادنوادخ ،
« .منک تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب ، ارم  : » ییامرف یم  هک  اریز  .مراتساوخ  يا ، هداد  تباجا  نوماریپ  هک  ار  يا  هدعو  هب  افو 

11/31

ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا 

15/45 .منک تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب  ارم 

َكِْرمَِأب َكْوَعَد  َو 

16/45 .دندناوخ ار  وت  تنامرف ، هب  و 

ادخ اب  يدننام  ندناوخن 

اِدن َکَعَم  وُعْدَأ  َال 

22/20 .مناوخ یمن  ار  يدننامه  وت  اب 

دناوخ یم  نآ  يارب  ار  ادخ  هدنب ، هچنآ  تّذل  تفایرد 
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َُهل َكوُعْدَأ  اَم  َهََّذل  َدِجَأ  یَّتَح  ِدوُعْوَْملا ، ِباََوث  َقْوَش  َو  ِدیِعَْولا ، ِّمَغ  َفْوَخ  ِیْنقُزْرا  َو 

یم نآ  يارب  ار  وت  هک  ار  هچنآ  تّذل  ات  .امرف  ما  يزور  ار  یتشهب ) (ي  اه هدعو  ِشاداپ  ِقایتشا  و  باذع ) (ي  اه هدـعو  ِهودـنا  ِسرت  و 
.مبایرد مناوخ ،

9/22

صالخا اب  ادخ ، ندناوخ 

ِءاَعُّدلا ِیف  ََکل  َنیِّرَطْضُْملا  َنیِِصلْخ  _ ُْملا َءاَعُد  ِءاَخَّرلا  ِیف  اًِصلُْخم  َكوُعْدَی  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجا  َو 

14/22 .وت يارب  شیاین  رد  هراچیب ، ِناصلاخ  ندناوخ  .دنناوخ  یم  هناصلاخ  ار  وت  هافر  ماگنه  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ارم  و 

نیدلاو ّقح  رد  اعد 

اَمَُهل ِیئاَعُِدب  ِیل  ْرِفْغا  َو 

.زرمایب نانآ ، يارب  میاعد  تکرب )  ) هب ارم  و 

14/24

ناگدنب زا  ناطیش  نتشادزاب  ببس  اعد ،

اَّنَع ُهَِسبَْحت  یَّتَح  َِکناَْطلُِسب  اَّنَع  ُهَناَْطلُس  ْرَْهقاَف  َّمُهَّللا 
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ََکل ِءاَعُّدلا  ِهَْرثَِکب 

.يرادزاب ام  زا  ار  وا  ام ، دایز  ياعد  اب  هکنیا  ات  نک ، رود  ام  زا  ار  وا  ّطلست  دوخ ، هطلس  اب  ادنوادخ 

8/25

ناملسم رادزرم  ای  وجگنج  هب  اعد 

ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ...ًهَوْعَد  ِهِهْجَو  ِیف  ُهَعَْبتَأ  ْوَأ  ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ور نآ  هب  هک  یتهج  رد  اعد  اب  ار  وا  ای  دـش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  اـی  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
16/27 .هد شاداپ  وا ، شاداپ  نوگمه  گنسمه و  ار  يو  سپ  دومن ، یهارمه  دروآ 

هدنب ياعد  هب  ادخ ، نتشاد  صاصتخا 

ِیتَوْعَِدب ٍّوُعْدَم  ِّلُک  َْلبَق  ُصوُصْخ  _ َْملا َْتنَأ 

9/28 .مناوخب ار  یسک  هکنآ  زا  شیپ  نم ، ندناوخ  هب  صوصخم  ییوت 

ادخ اب  هدنب ، ياعد  رد  یسک  ندوبن  ربارب 

ِیئاَعُد ِیف  َکَعَم  ٌدَحَأ  ُقِفَّتَی  َال 

9/28 .تسین ربارب  وت  اب  یسک  میاعد ، رد 

نتشگ تباجا  ادخ و  ندناوخ 

ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا 

.منک تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب ، ارم 

11/31 ، 15/45

هدنب ّقح  رد  ریغ ، ياعد  تباجا  ندوب  رت  کیدزن 

ِیئاَعُد ْنِم  َْکیََدل  ُعَمْسَأ  َیِه  ٍهَوْعَِدب  ُْهنِم  ِیَنلاَنَیَف 

27/31 .تسا رت  یندینش  وت  دزن  نم  ياعد  زا  هک  دسر  نم  هب  وا  زا  ییاعد  سپ 
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یهلا تمحر  هدنب و  ياعد 

َکَتَمْحَر ْمَُهل  ِیئاَعُد  ْنِم  َو  َكَْوفَع ، ْمُْهنَع  يِْوفَع  ْنِم  ِینْضِّوَع 

.هد 3/39 ضوع  نم  هب  ار  تتمحر  نانآ ، رب  میاعد  ياج  هب  ار و  تدوخ  تشذگ  ناشیا ، زا  متشذگ  ياج  هب 

اعد ندش  هدیمان  تدابع 

ًهَداَبِع َكَءاَعُد  َْتیَّمَسَف 

15/45 .يدیمان تدابع  ار  ندرک  اعد  سپ 

ناگدنب ياعد  تباجا  ببس 

اَنُءواَعُد اََهل  ُباَجَتُْسی  ...ًهاَلَص  ...ِِهلآ  اَنِِّیبَن َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

56/45 .ددرگ باجتسم  نآ  ببس  هب  ام  ياعد  هک  يدورد  .تسرف  دورد  شنادناخ  نامربمایپ و  دّمحم  رب  ادنوادخ 

ناگدنب ياعد  رد  هدنب ، ندنادرگ  کیرش 

اَذَه ِیف  َكاَعَد  ْنَم  ِِحلاَص  ِیف  اَنَکِرُْشت  ْنَأ  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 
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َنِینِمْءوُْملا َكِداَبِع  ْنِم  ِمْوَْیلا 

، دناوخ یم  ار  وت  زور  نیا  رد  هک  تنامیا  اب  ناگدنب  زا  هک  ره  هتـسیاش  تساوخرد  رد  ار  ام  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ ،
.ینادرگ کیرش 

3/48

شیاعد ندرک  اور  زا  هدنب ، نتخاس  هاگآ 

ِیئاَعُد ِیف  ََهباَجِْإلا  ِینَفِّرَُعت  َو  ِیل ، َبیِجَتْسَت  یَّتَح  امَغ  یَِهلِإ  اَی  ِینِْکلُْهت  َال 

.ییامن مهاگآ  میاعد  ندش  اور  زا  ینک و  متباجا  هکنیا  ات  ناریمن ، نیگهودنا  ارم  نم ، يادخ  يا 

14/48

شلآ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  دورد ، رازه  هدنب و  ياعد 

ٍهَّرَم َْفلَأ  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  یِّلَُصت  َو  ََکل ، اََدب  اَِمب  وُعْدَت  َُّمث 

.تسرف دورد  راب  رازه  شنادناخ  دّمحم و  رب  دش و  راکشآ  تیارب  ار  هچنآ  نک  اعد  سپس 

28/48

رارطضا ماگنه  هدنب ، ياعد  نتفریذپ 

ِیتَوْعَد ِراَرِطْضِالا  َْدنِع  َْتبَجَأ  يِذَّلا  َْتنَأ 

4/51 .يدومن تباجا  ار  میاعد  یگراچیب ، ماگنه  هک  ییوت 

هدنب ياعد  هدنونش  ادخ ،

اًعِماَس ِیئاَعُِدل  َُکتْدَجَو  َْلب  ...َُکْتلَأَس  َنیِح  اًلیَِخب  َُکتْدَجَو  اَم  یَِهلِإ 

5/51 .متفای هدنونش  مشیاین ، يارب  ار  وت  هکلب  .متفاین  لیخب  ار  وت  مدومن ، تساوخرد  وت  زا  هک  یماگنه  نم ، يادخ 

وا هاگرد  زا  نتشگنزاب  دیماان  ادخ و  ندناوخ 

اًِبئاَخ ِینَّدَُرت  اَلَف  اًیِعاَد  ...ِّبَر  َْکَیلِإ  ُتْرَرَف  اَْهنِم 
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8/51 .نادرگنرب دیماان  ارم  سپ  ما ، هتخیرگ  وت  يوس  هب  مناهاوخ  ار ) وت   ) هک یلاح  رد  ناهانگ ،)  ) نآ زا  نم ، راگدرورپ 

ادخ هدنناوخ  ِلاح 

َْکَیلِإ ارَطْضُم  اًریِقَف ، اًلِجَو ، اًِفئاَخ ، اًقِفْشُم ، اًنیِکَتْسُم ، اًنیِکْسِم ، ِّبَر  اَی  َُکتْوَعَد 

9/51 .متسه وت  هاگرد  هراچیب  ریقف و  كانمیب ، ناسرت ، هدننکرذح ، نتورف ، اونیب ، هک  یلاح  رد  نم -  راگدرورپ  يا  مدناوخ -  ار  وت 

ندش تباجا  ندناوخ و  ار  ادخ 

ِیُنبیُِجتَف َكوُعْدَأ 

.ینک یم  تباجا  ارم  سپ  مناوخ ، یم  ار  وت 

11/51

شندوب دنک  هدنب و  ندش  هدناوخ 

567 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1107 

http://www.ghaemiyeh.com


ِینوُعْدَت َنیِح  اًئیَِطب  ُْتنُک  ْنِإ 

.متسه دنُک  یناوخ ، یم  ارم  هک  یماگنه  هچ  رگا 

11/51

ندناوخ ار  ادخ  طقف 

وُعْدَأ ََکل 

11/52 .مناوخ یم  ار  وت  اهنت 

توعد

ادخ يوس  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  توعد 

ُهَتَّماَح َْکَیلِإ  ِءاَعُّدلا  ِیف  َفَشاَک 

6/2 .تخادرپ زیتس  هب  اراکشآ  شناشیوخ ، اب  وت  يوس  هب  توعد  رد 

یهلا نید  هب  توعد  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جنر 

َِکتَِّلم َیلِإ  ِءاَعُّدلِاب  اَهَبَْعتَأ 

.درک هتسخ  ار  دوخ  وت ، نید  هب  توعد  اب 

14/2

دنوادخ بناج  زا  توعد  ناگدنریذپ  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تحیصن 

َِکتَوْعَد ِلْهَِأل  ِحْصُّنلِاب  اَهَلَغَش 

15/2 .تخاس لوغشم  تتوعد  ِناگدنریذپ  هب  ندرک  تحیصن  هب  ار  دوخ 

وا توعد  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نارای  نتفرگ  یشیپ 

...ِِهتَوْعَد َیلِإ  اوَُقباَس  ...َنیِذَّلا  ًهَّصاَخ  ٍدَّمَُحم  ُباَحْصَأ  َّمُهَّللا َو 

3/4 ...دنتفرگ یشیپ  شتوعد  يوس  هب  هک  نانآ  دّمحم ، نارای  صوصخب  ادنوادخ و 
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ادخ يوس  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نارای  توعد 

َْکَیلِإ ََکل  ًهاَعُد  َِکلوُسَر  َعَم  اُوناَک  َو 

.دنا 7/4 هدوب  وت  يوس  هب  هدننک  توعد  تربمایپ  اب  وت  يارب  و 

وا يوس  هب  ندرک  توعد  ادخ و  نایعاد 

َْکَیلِإ َنیِعاَّدلا  َِکتاَعُد  ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 

15/5 .هد رارق  دوخ  يوس  هب  هدننک  توعد  نایعاد  زا  ار  ام  و 

ناطیش ادخ و  توعد  نیب  هدنب  نداتسیا 

ِِهب ٍهَفِْرعَم  ِیف  یِّنِم  یًمَع  ِْریَغ  یَلَع  ُهَتَوْعَد  ُِعبَّتَأَف  ِناَْطیَّشلا  ِهَوْعَد  َِکتَوْعَد َو  َْنَیب  ُِفقَأ  َنیِح  یِّنِم  ِءوُّسلا  یَلَع  اًماَْدقِإ  ُّدَشَأ  ...ْنَم  َو 

یم ار  وا  توعد  متـسیا ، یم  ناطیـش  توعد  وت و  توـعد  نیب  هک  یماـگنه  تسا ، رت  كاـب  یب  تشز  لاـمعا  رب  نم  زا  یـسک  هچ  و 
؟23/16 متسین روک  وا  تخانش  رد  هکنآ  اب  مریذپ 

تشهب ادخ ، توعد  ماجنارس 

ِهَّنَْجلا َیلِإ  َِکتَوْعَد  یَهَْتنُم  َّنَِأب  ٌِنقُوم  ٍِذئَنیِح  اَنَأ 

توعد ماجرف  هک  مراد  رواب  ماگنه  نامه  رد  نم 
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24/16 .تسا تشهب  يوس  هب  وت 

منهج شتآ  ناطیش ، توعد  ماجنارس 

ِراَّنلا َیلِإ  ِِهتَوْعَد  یَهَْتنُم  ...َّنَِأب  ٌِنقُوم  ٍِذئَنیِح  اَنَأ  َو 

24/16 .تسا شتآ  يوس  هب  وا  توعد  نایاپ  هک  مراد  رواب  ماگنه  نامه  رد  نم  و 

شا هدننادرگ  يور  زا  ادخ ، توعد 

ُْهنَع ََربْدَأ  ْنَم  ِهِسْفَن  َیلِإ  وُعْدَی  ْنَم  اَی 

9/46 .دَنادرگ يور  وا  زا  هک ، ار  یسک  دناوخ  یم  دوخ  يوس  هب  هک  یسک  يا 

یهاون هب  سفن ، ياوه  توعد 

ُهَتْرَّذَح اَم  َیلِإ  ُهَْتلَّیَز َو  اَم  َیلِإ  ُهاَوَه  ُهاَعَد  َْلب  ...

68/47 .شدناوخارف يدومن ، رذحرب  نآ  زا  هچنآ  هب  یتشادزاب و  نآ  زا  ار  وا  هچنآ  هب  شسفن  شهاوخ  هکلب  ...

قیقد

مالسا نارادزرم  هب  ندومن ، اطع  رظن  ّتقد 

ِرْکَْملا ِیف  ْمَُهل  ْفُْطلا  َو 

.امرف اطع  ناشیا  هب  رظن  ّتقد  رکم ، رد  و 

2/27

دنوادخ یگرزب  رد  قیقد ، ياه  هشیدنا  ینادرگرس 

ِماَهْوَْألا ُِفئاََطل  َِکئاَیِْربِک  ِیف  ْتَراَح 

7/32 .هتشگ نادرگرس  تا  يراوگرزب  رد  قیقد  ياهرّوصت 

هام هرابرد  دنوادخ ، راک  ندوب  قیقد 

! َِکنْأَش ِیف  َعَنَص  اَم  َفَْطلَأ  َو  َكِْرمَأ ! ِیف  َرَّبَد  اَم  َبَجْعَأ  اَم 
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3/43! داد ماجنا  وت  راک  هرابرد  هک  یتعنص  نآ  تسا ، قیقد  ردقچ  و  دومن ! ریبدت  وت  رما  رد  هچنآ  تسا ، زیگنا  تفگش  هچ 

لد

ادخ یگرزب  دای  رد  اه ، لد  یتمالس 

َِکتَمَظَع ِرْکِذ  ِیف  اَِنبُوُلق  َهَماَلَس  ْلَعْجا 

.هد 14/5 رارق  دوخ  یگرزب  دای  رد  ار  ام  ياه  لد  یتمالس 

هدنب لد  رب  اوقت ، هماج  ندناشوپ 

َكاَْوقَت ِیْبلَق  ْرِعْشَأ 

.ناشوپب دوخ  زا  زیهرپ  هماج  هب  ار  مبلق 

9/21

ادخ یتسود  يارب  هدنب ، لد  ندومن  یلاخ 

َِکتَّبَحَمِل ِیْبلَق  ْغِّرَف 

.نادرگ یلاخ  تا  یتسود  يارب  ار  ملد 

10/21
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قلَخ ناراکدب  زا  هدنب ، ِلد  تشحو 

َکِْقلَخ ِراَرِش  ْنِم  َهَشْحَْولا  َِیْبلَق  ْسِْبلَأ 

.ناشوپب تقلخ  ناراکدب  زا  تشحو  هب  ار  ملد 

11/21

قلخ ناکین  ادخ و  هب  هدنب ، لد  شمارآ 

َکِْقلَخ ِراَیِِخب  َِکب َو  ِیتَیاَفِک  ِیئاَنِْغتْسا َو  یِسْفَن َو  َْسنُأ  ِیْبلَق َو  َنوُکُس  ْلَعْجا  َِلب  ...

.هد رارق  تبوخ  ناگدیرفآ  دوخ و  هب  ار  متیافک  ما و  يزاین  یب  مناج و  سنا  ملد و  شمارآ  هکلب  ...

12/21

شیوخ لمع  یتسرد  ِنتخانش  لد  يور  زا 

ِیْبلَق ْنِم  َِکلَذ  َقْدِص  َفِرْعَأ  یَّتَح  ِیتَرِخِآل  ََکل  ِلَمَْعلا  ِیف  َهَبْغَّرلا  ِیْنقُزْرا  َو 

8/22 .مسانشب ملد  قامعا )  ) زا ار  نآ  یتسرد  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار ، وت  يارب  لمع  رد  تبغر  ْمترخآ  يارب  و 

شلد نتخاس  انیب  اب  هدنب ، رب  نتشاذگ  ّتنم 

ِیْبلَق ِیف  ِهَریِصَْبلا  ...ِهَّحِّصلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

3/23 .راذگ ّتنم  نم  رب  ملد  رد  ییانیب  یتسردنت و  اب  و 

یهلا نید  دصاقم  يارب  هدنب ، لد  شیاشگ 

ِیْبلَق َِکنیِد  ِدِشاَرَِمل  ْحَرْشا  َو 

.اشگب تنید  میقتسم  ياه  هار  يارب  ار  ملد  و 

5/23

هدنب هرابرد  هدنراد ، دب  دصق  لد  رب  نداهن  لفق 

ُهَْبلَق يِراَطْخِإ  َنوُد  َلِفُْقت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 
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لفق نم ، داـی  ماـگنه  ار  شلد  اـت  هد ، رارق  يّدـس  وا  لـباقم  رد  زاـس و  شفرـصنم  نم  زا  دـنک ، يدـب  نـم  اـب  دراد  دـصق  سک  ره  و 
8و7/23 .ینز

نیدلاو هب  دنزرف ، لد  نتخاس  نابرهم 

ِیْبلَق اَمِْهیَلَع  ْفِطْعا  َو 

6/24 .نادرگ نابرهم  ود  نآ  رب  ار  ملد  و 

هدننک هارمگ  ِییاراد  هشیدنا  مالسا و  نارادزرم  ياه  لد 

ِنُوتَْفلا ِلاَْملا  ِتاَرَطَخ  ْمِِهبُوُلق  ْنَع  ُْحما  َو 

4/27 .نک فرطرب  ناشلد  زا  ار  زیگنا  هنتف  لام  هشیدنا  و 

سرت زا  نانمشد ، لد  ندومن  رپ 

َبْعُّرلا ُمُهَتَِدْئفَأ  ْأَْلما  ...ْمِِهتَِدْئفَأ َو  َِقئاَثَو  ْعَلْخا  َو 

5/27 .زاس رپ  سرت  زا  ار  ناشیاه  لد  نکب و  ار  ناشلد  ياه  گر  و 

شمارآ زا  نانمشد ، ياه  لد  نتخاس  یهت 
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ِهَنَمَْألا َنِم  ْمَُهبُوُلق  ِلْخَأ  َّمُهَّللا 

.راد یهت  شمارآ  زا  ار  ناشیاه  لد  ادنوادخ ،

11/27

ییوج هراچ  زا  نمشد ، بلق  يربخ  یب 

ِلاَِیتْحِالا ِنَع  ْمَُهبُوُلق  ْلِهْذَأ  َو 

.زاس ربخ  یب  ییوج  هراچ  زا  ار  ناشیاه  بلق  و 

11/27

دهاجم لد  رد  نمشد ، ماقم  یکچوک 

ِِهْبلَق ِیف  ْمُهَنْأَش  ْرِّغَص  َو  ِِهْنیَع ، ِیف  ْمُْهلِّلَقَف  ُهَّوُدَع  َكَّوُدَع َو  َّفاَص  اَذِإَف 

کچوـک شلد  رد  ار  ناـشماقم  اـمن و  كدــنا  شمــشچ  رد  ار  اـهنآ  دــش ، وربور  شدوـخ  نمــشد  وـت و  نمــشد  اـب  هاـگره  سپ 
15/27 .نادرگ

ادخ یتسود  زا  رود  ياه  هشیدنا  ندنارذگ  لدرد 

ِیْنیَع ِتاَظََحل  َو  ِیْبلَق ، ِتاَرَطَخ  ْنِم  َِکتَّبَحَم  ْنَع  َلاَز  ...اَم  ِّلُک  ْنِم  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا َو 

22/31 .منک یم  هبوت  تهاگرد  هب  ممشچ ، ياه  هاگن  ملد و  ياه  هشیدنا  زا  تسوت ؛ یتسود  زا  رود  هچ  ره  زا  نم  انامه  ادنوادخ و 

دنوادخ سرت  زا  هدنب ، لد  شپط 

َِکتَیْشَخ ْنِم  ِیْبلَق  َبیِجَو  ...ْمَحْراَف  َّمُهَّللا 

23/31 .امرف محر  تسرت ، زا  ملد  ندیپت  هب  سپ  ادنوادخ ،

خزود یندیماشآ  زا  مّنهج ، نانکاس  ياه  لد  نتشگ  هراپ  هراپ 

ْمَُهبُوُلق ُعِْزنَی  َو  اَِهناَّکُس ، َهَِدْئفَأ  َءاَْعمَأ َو  ُعِّطَُقی  يِذَّلا  اَِهباَرَش  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو 

31/32 .مرب یم  هانپ  وت  هب  دَنَک ، یمرب  ار  ناشیاه  لد  دنک و  یم  هراپ  هراپ  ار  شنانکاس  ِلد  هدور و  هک  شا  یندیماشآ  زا  و 
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نآرق هدنرادهگن  ناگدنب ، بولق 

...َكِْدنِع ْنِم  ُهَّنَِأب  ُفِرَتْعَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  ...ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...ًهَلَمَح  َُهل  اََنبُوُلق  َْتلَعَج  اَمَکَف  َّمُهَّللا 

فارتعا هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  دّمحم  رب  سپ  يداد ، رارق  نآ  لماح  ار  ام  ياه  لد  هک  نانچمه  سپ  ادـنوادخ ،
6/42 .تسوت بناج  زا  نآرق  هکنیا ؛ هب  دننک  یم 

نآرق ياه  یتفگش  مهف  ناگدنب و  بولق 

ِِهِبئاَجَع َمْهَف  اَِنبُوُلق  َیلِإ  َلِصُوت  یَّتَح  ...اًِسنُوم  ِیلاَیَّللا  ِمَلُظ  ِیف  اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا 

.یناسرب ام  ياه  لد  هب  ار  نآ  ياه  یتفگش  كرد  ات  .هد  رارق  بش  ياه  یکیرات  رد  ام  سنوم  ار  نآرق 

10/42

نآرق اب  ناگدنب ، بولق  یکرچ  نتسش 
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اَِنبُوُلق َنَرَد  ِِهب  ْلِسْغا  َو 

.يوشب ار  نامیاه  لد  یکرچ  نآ  هلیسو  هب  و 

11/42

ادخ يوس  هب  تشگزاب  زا  اه ، لد  ندوب  ناسرت 

َنوُعِجاَر ْمِهِّبَر  َیلِإ  ْمُهَّنَأ  ٌهَلِجَو ، ْمُُهبُوُلق  اَْوتآ َو  اَم  َنُوتْءُوی  ...َنیِذَّلا  َنیِِحلاَّصلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَْنلَعْجا 

يوـس هـب  تشگزاـب  زا  ناـشیاه  لد  هـک  دنـشخب  یم  یلاـح  رد  دندیـشخب ، ار  هـچنآ  هـک  ناـنآ  .هد  رارق  تحلاـص  ناگدـنب  زا  ار  اـم 
.تسا ناسرت  ناشراگدرورپ 

18/44

اه لد  یقیقح  ینامیشپ 

ِمَدَّنلا ُدْقَع  اَِنبُوُلق  ْنِم  ََکل  َو 

.تسوت يارب  نامیاه ، لد  یعطق  ینامیشپ  و 

45/45

دنا هدش  هدرامگ  نآ  هب  نارگشیاین  هچنآ  هب  لد ، نتخاس  هّجوتم 

َنِیِتناَْقلا ِِهب  َْتلَمْعَتْسا  اَم  َیلِإ  ِیْبلَِقب  ْذُخ 

92/47 .زاس هّجوتم  يا ، هتشامگ  نآ  هب  ار  نارگشیاین  هچنآ  يوس  هب  ار  ملد 

يدب زا  يراددوخ  هب  هدنب ، لد  ندناشوپ 

َو ِتاَئِّیَّسلا ، ِِحئاَبَق  ْنَع  َراَجِدْزِالا  َِیْبلَق  ْرِعْشَأ  َو 

ِتَابْوَْحلا ِحِضاَوَف 

107/47 .ناشوپب هدننکاوسر  ياه  ینامرفان  تشز و  ياه  يدب  زا  يراددوخ  هب  ار  ملد  و 

هدنب لد  زا  تسپ ، يایند  یتسود  ندنک 
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َكَْدنِع اَّمَع  یَْهنَت  ٍهَِّینَد ، اَْینُد  َّبُح  ِیْبلَق  ْنِم  ْعِْزنا 

109/47 .نک َرب  ملد  زا  ار  دراد  یمزاب  تسوت ، دزن  هچنآ  زا  هک  تسپ  يایند  یتسود 

نانتورف اب  هدنب ، لد  ندنادرگ  نابرهم 

َنیِعِشاَْخلا یَلَع  ِیْبلَِقب  ْفِطْعا 

127/47 .نادرگ نابرهم  نانتورف  رب  ار  ملد 

یهلا تعاط  اب  لد ، ندش  باریس 

َکَتَعاَط ِلوُقُْعلا  ِلوُهُذ  َْدنِع  ِیْبلَق  ْبِرْشَأ 

130/47 .نک باریس  دوخ  تعاط  هب  اه ، لقع  ِتلفغ  ماگنه  ار  ملد 

ادخ تمعن  يرایسب  ببس  هب  لد ، یگتفیش 

ِْهیَلَع ِمَعِّنلا  ِهَْرثَِکب  ٌنُوتْفَم  ُُهْبلَق  ...ْنَم  َلاَءوُس  َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

8/52 .هدش هتفیرف  وا ، رب  اه  تمعن  يدایز  ببس  هب  شلد  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 

ییامنهار تلالد 
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یگتخابلد

ادخ ياه  تمعن  رکذ  ناگتخابلد  ناگتشرف ؛

َِکئَالآ ِرْکِِذب  َنوُرَتْهَتْسُْملا 

.دنشاب یم  صیرح  وت  ياه  تمعن  رکذ  هب  نانآ ) )

8/3

هقالع یگتسبلد 

ییوجلد

ناسحا اطع و  اب  ناگیاسمه ، زا  ییوجلد 

ِهَّیِطَْعلا ِلاَْضفِْإلِاب َو  اَنَناَریِج  َدَهاَعَتَن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو 

10/44 .مییامن ییوجلد  ار  نامناگیاسمه  اطع ، لضف و  اب  هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام 

هقالع یگدادلد 

تمحر يزوسلد 

یگتسکش لد 

هتسکش لد  هودنا  هدنیاشگ  ادخ ،

ٍبِیئَک ٍبوُرْکَم  ِّلُک  َجَرَف  اَی 

.نیگهودنا گنتلد  ره  هدنهد  شیاشگ  يا 

4/16

شپت هرهلد 

يریلد

اه ینامرفان  رب  هدنب ، ندنادرگن  ریلد 
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یِصاَعَْملا یَلَع  ِیْنئِّرَُجت  َال  َو 

5/22 .هدم متأرج  اه  ینامرفان  رب  و 

اشحف رب  ناگدنب ، ندرک  ریلد  ِلماع 

اَْهیَلَع اَنَعَّجَش  ٍهَشِحاَِفب  اَنْمَمَه  ْنِإ 

7/25 .دَنادرگ ریلد  نآ  رب  ار  ام  ناطیش ) ، ) مینک یتشز  راک  دصق  رگا 

مالسا ناریلد  اب  گنج  زا  نمشد ، ندناسرت 

ِلاَْطبَْألا ِهَعَراَقُم  ْنَع  ْمُْهنِّبَج 

.ناسرتب ناروالد  اب  راکیپ  زا  ار  ناشیا 

11/27

دهاجم لد  رد  ندنکفا  تأرج 

َهَأْرُْجلا ُهْمِْهلَأ  َو 

14/27 .زادنا شلد  رد  يریلد  و 

نتفای تأرج  ادخ  ربارب  رد  هناخاتسگ ،

اًئِرَتُْجم َْکیَلَع  َمَْدقَأ  يِذَّلا  اَنَأ 

.مدومن تأرج  وت  رب  هناخاتسگ  هکنآ  منم 

77/47

ادخ رب  يّرجتم  ناتخبدب  هاگیاج  رد  سفن ، نتشاداو 
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َْکیَلَع َنیِّرَجَتُْملا  ِءاَیِقْشَْألا  َِفقْوَم  ...یِسْفَن  ُْتفَقْوَأ  ْدَق 

2/53 .ما هتشاداو  دنا ، هتفای  تأرج  وت  رب  هک  یناتخبدب  هاگیاج  رد  ار  دوخ 

ادخ رب  هدنب ، ندومن  تأرج 

َْکیَلَع ُْتأَرَتْجا  ٍهَأْرُج  َّيَأ 

؟ مدومن يّرجت  وت  رب  تأرج  نیمادک  هب 

3/53

تجح لیلد 

ندیمد

( روص رد   ) لیفارسا ندیمد 

ِرُوبُْقلا ِِنئاَهَر  یَعْرَص  ِهَْخفَّنلِاب  ُهِّبَُنیَف  ...َنْذِْإلا  َْکنِم  ُرِظَْتنَی  يِذَّلا  ُصِخاَّشلا  ِروُّصلا ، ُبِحاَص  ُلِیفاَرْسِإ 

2/3 .دنک رادیب  ار  اهروگ  ِورگ  ِناگدرم  ْیندیمد  اب  ات  تسوت ، هزاجا  رظتنم  هدوشگ ، مشچ  هک  نامه  روص ، بحاص  لیفارسا ،

ایند

ترخآ ایند و  یکین  ندنادرگ  لماک  هلیسو 

ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  َْریَخ  اَِهب  ِیل  ْلِمْکَأ  ...ِهَلْهُْملا  ِماَّیَأ  ِیف  َِکتَعاَِطب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو  ِهَْلفَْغلا ، ِتاَقْوَأ  ِیف  َكِرْکِِذل  ِینْهِّبَن 

.رامگب دوخ  تعاط  هب  مرمع ، ِتلهم  ياهزور  رد  .نک و  رادیب  دوخ  دای  يارب  تلفغ ، تاقوا  رد  ارم 

29/20 .امن لماک  میارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  هلیسو ، نیدب  و 

ترخآ ایند و  رد  هدنب ، هب  هنسح  ياطع 

ًهَنَسَح ِهَرِخْآلا  ِیف  َو  ًهَنَسَح ، اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ 

30/20 ، 13/25 .نک نامیاطع  یکین ، مه  ترخآ  رد  یکین و  ایند  رد 

هدنب ترخآ  ایند و  راک  حالصا  هب  ادخ ، ییاناد 
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ِیتَرِخآ َياَْینُد َو  ِْرمَأ  ْنِم  ِینُِحلُْصی  اَم  ُمَْلعَت  ْدَق  َّمُهَّللا 

10/22 .یناد یم  دنک  یم  حالصا  ار  مترخآ  نم و  يایند  راک  هچنآ  وت  ادنوادخ 

ایند ای  نید  رد  ادخ ، ياه  تمعن  زا  یتمعن  تساوخرد 

یِـسْفَِنل ُتْوَجَر  اَّلِإ  ...اَْینُد  ْوَأ  ٍنیِد  ِیف  َکـِْقلَخ  ْنِم  ٍدَـحَأ  یَلَع  َکِـمَِعن  ْنِم  ًهَمِْعن  يَرَأ  اـَل  یَّتَح  ...ِدَـسَْحلا  َنِم  ِرْدَّصلا  َهَماَلَـس  ِیْنقُزْرا  َو 
َْکنِم َِکب َو  َِکلَذ  َلَْضفَأ 

، يا هداد  ایند  ای  نید  رد  تناگدـیرفآ  زا  کی  ره  هب  هک  ار  تیاه  تمعن  زا  یتمعن  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار  دـسح  زا  هنیـس  تمالـس  و 
.منک وزرآ  وت  زا  وت و  هلیسو  هب  دوخ ، يارب  ار  نآ  زا  رتهب  هکنآ  رگم  منیبن ،

12/22

ترخآ ایند و  رد  هدنب  يزور  اه ، شزغل  زا  يرادساپ 
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ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  ِیف  َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحِالا  َو  اَیاَطَْخلا ، َنِم  َظُّفَحَّتلا  ِیْنقُزْرا  َو 

13/22 .هد يزور  ترخآ  ایند و  رد  اه ، شزغل  زا  يراد  نتشیوخ  اهاطخ و  زا  يراددوخ  ارم  و 

ترخآ ایند و  رد  شا ، یتسردنت  هدنب و  نایم  ییادج  مدع 

ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  ِیف  َِکتَِیفاَع  َْنَیب  ِیْنَیب َو  ْقِّرَُفت  َال 

1/23 .زادنین ییادج  تتیفاع  نم و  نیب  ترخآ  ایند و  رد 

ترخآ ایند و  یتسردنت 

ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  َهَِیفاَع  ...ِیِنفاَع 

.ترخآ ایند و  تیفاع  .هد  تیفاع  نم  هب 

2/23

ترخآ ایند و  رد  هدنب ، لاح  حالصا 

ِیتَرِخآ َياَْینُد َو  ِیف  ِینُِحلُْصی  اَم  ِّلُِکب  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

9/25 .راد ینازرا  نم  رب  تسا ، محالص  هب  مترخآ  میایند و  رد  هچ  ره  و 

ترخآ ایند و  رد  وا ، هب  هدنب  ياه  تساوخرد  همه  ياطع 

ِیف يِدـَلَِول  یِـسْفَِنل َو  َُکْتلَأَس  يِذَّلا  َْلثِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  ...َعیِمَج  ِطْعَأ  ...َِکتَمْحَر َو  َکِقِیفْوَِتب َو  َکـِلَذ  َعیِمَج  اَـنِطْعَأ  َّمُهَّللا 
ِهَرِخْآلا ِلِجآ  اَْینُّدلا َو  ِلِجاَع 

دوخ و يارب  هچنآ  ِدننام  نامیا ، اب  نانز  نادرم و  همه  هب  امرف و  اطع  ام  هب  ار  اه ) تساوخرد   ) نآ همه  تتمحر  قیفوت و  هب  ادـنوادخ 
12/25 .شخبب هدنیآ  ترخآ  ینونک و  يایند  رد  مدومن ، تساوخرد  وت  زا  منادنزرف 

یهلا راوج  هب  ندیسر  هلیسو  ایند ؛ يالاک 

َكِراَوِج َیلِإ  ًهَْغُلب  اَهِعاَتَم  ْنِم  ِیل  َْتلَّجَع  َو  اَهِماَطُح ، ْنِم  ِینَْتلَّوَخ  اَم  ْلَعْجا  َو 

رارق دوخ  راوج  هب  ندیـسر  هلیـسو  يا ، هدـناسر  متـسد  هب  نوـنکا  مه  و  يا ، هتـشاد  ینازرا  نم  هب  هک  اـیند ،)  ) نآ يـالاک  زا  هچنآ  و 
6/30 .هد
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ادخ مشخ  زا  ایند ، رد  ناگدنب  هدنرادزاب  نآرق ؛

اًِدئاَذ َكِدوُدُح  يِّدَعَت  َکِطْخُس َو  ْنَع  اَْینُّدلا  ِیف  اََنل  ...َنوُکَی  یَّتَح  ِقاَفِّنلا  یِعاَوَد  ِْرفُْکلا َو  ِهَّوُه  ْنِم  ِِهب  اَنْمِصْعا  َو 

زا زواجت  وت و  مشخ  زا  ام  هدنرادزاب  ایند  رد  ات  .رادـهگن  ییورود  ياه  هزیگنا  رفک و  لادوگ  رد ) طوقـس   ) زا ار  ام  نآرق ،)  ) نآ اب  و 
.دشاب تدودح 

12/42

ایند زا  ییادج  زا  سپ  اه ، لزنم  نیرتهب 

اَِنلِزاَنَم َْریَخ  اَْینُّدلا  ِقاَِرف  َدَْعب  َرُوبُْقلا  ِلَعْجا 

14/42 .هد رارق  ام  ياه  هناخ  نیرتهب  ایند ، زا  قارف  زا  سپ  ار  اهربق 
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ایند ای  نید  يارب  ادخ ، نتفایرد  ندیبلط و 

َكَدَجَو اَْینُد  ْوَأ  ٍنیِِدل  َکَسَمتلا  ِنَمَف 

25/47 .دبای یم  ار  وت  تشگ ، وت  لابند  هب  ایند  ای  نید  يارب  هک  ره  سپ 

ایند رد  ییاوسر  هاگیاج  رد  هدنب ، نتشادن  اپ  هب 

َِکتَرِخآ ِیف  ُهَْلثِم  ِینْمُِقت  اَلَف  َكاَْینُد  ِیف  ٍهَحیِضَف  َماَقَم  ِینْمُِقت  َْمل  ْذِإ  َو 

120/47 .رادن اپ  هب  ییاوسر ) ماقم  رد   ) ارم تترخآ  رد  نآ  دننام  سپ  یتشادن ، اپ  هب  ییاوسر  ماقم  رد  تیایند  رد  ارم  هک  نامز  نآ  و 

نانمؤم هب  ترخآ ، ایند و  ریخ  ياطع 

ِیبیِصَن یِّظَح َو  َرِّفَُوت  ْنَأ  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  ِْریَخ  ْنِم  اًْریَخ  ِِهب  ْمِهیِطُْعت  ْوَأ  ...ٍْریَخ  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَـسَق  اَمْهَم  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 
ُْهنِم

ایند و ياهریخ  زا  يریخ  ای  ییامن  یم  تمـسق  یکین  تناـمیا ، اـب  ناگدـنب  ناـیم  هاـگره  هک  میاـمن  یم  تساوخرد  وت  زا  ادـنوادخ ،
.نادرگ دایز  نآ  زا  ارم  بیصن  هرهب و  ینک ، یم  اطع  ناشیا  هب  ار  ترخآ 

2/48

ترخآ ایند و  روما  يارب  ادخ ، ریغ  زا  يدیماان 

َكاَوِس َياَْینُد  ِیتَرِخآ َو  ِْرمَِأل  وُجْرَأ  َال  ...یِّنِإَف 

4/48 .مرادن دیما  وت  زج  يدحا  هب  میایند  ترخآ و  راک  يارب  هک  یتسرد  هب  سپ 

ترخآ ایند و  ریخ  زا  هدنب ، ندرکن  مورحم 

يِرْکُش ِهَّلِِقل  َیلوُْألا  ِهَرِخْآلا َو  َْریَخ  ِیْنمِرَْحت  اَلَف  یَِهلِإ 

13/51 .نادرگن هرهب  یب  ایند  ترخآ و  ریخ  زا  مکدنا ، ساپس  رطاخ  هب  ارم  سپ  نم ، يادخ 

ایند رد  نتفاین  رمع  لوط  و  ادخ ، رادید  ندیدنسپن 

َكَءاَِقل َهِرَک  ْنَم  اَْینُّدلا  ِیف  ُرَّمَُعی  َال 

3/52 .دباین نادواج  رمع  ایند  رد  دیدنسپن ، ار  وت  رادید  گرم و )  ) هک یسک 
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هدنب رب  ایند ، نتفای  ّطلست 

اَْینُّدلا ُْهنِم  ْتَنَکْمَتْسا  ...ْدَق  ْنَم  َلاَءوُس  ...َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

.تسا هتفای  ّطلست  وا  رب  ایند  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم - يالوم  يا   - سپ

9و8/52

ایند زا  يرود  لماع  ادخ ، زا  سرت 

َِکتَفاَخَِمب اَْینُّدلا  ِنَع  یِسْفَن  َیِّلَُست  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

زا سرت  اب  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم ، يادخ 

576 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1125 

http://www.ghaemiyeh.com


10/52 .یشخب یّلست  ایند ، زا  يرود  رد  دوخ ،

ایند زا  هدنب ، ناشن  رثا و  ندش  هدیرب 

يَِرثَأ اَْینُّدلا  َنِم  َعَطَْقنا  اَذِإ  ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو 

5/53 .نک محر  نم  هب  دوش ، عطق  ایند  زا  مرثا  هک  یماگنه  نم ! يالوم 

ترخآ ایند و  رد  ادخ ، ینابرهم 

اَمُهَمیِحَر ِهَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا َو  َناَمْحَر  اَی 

1/54 .ود نآ  رد  نابرهم  ترخآ و  ایند و  رد  هدنشخب  يا 

: ایند ياه  یگژیو 

هدنهد بیرف  .أ 

ِروُرَْغلا ِهَعاَّدَْخلا  ُمُهاَْینُد  َرْکِذ  َّوُدَْعلا  ُمِِهئاَِقل  َْدنِع  ْمِهِْسنَأ 

.ربب ناشرطاخ  زا  ار  هدننز  لوگ  هدنبیرف  يایند  دای  نمشد ، اب  دروخرب  ماگنه 

4/27

یتسین انف و  .ب 

ِهَِیقاَْبلا َِکِنئاَزَخ  ِیف  ِیل  ُهْرَخْذاَف  ِهَِیناَْفلا  اَْینُّدلا  ِعاَتَم  ْنِم  یِّنَع  َْتیَوَز  اَم 

5/30 .امرف هریخذ  دوخ  دیواج  ياه  هنیجنگ  رد  نم  يارب  ار  نآ  سپ  یتفرگ ، نم  زا  یناف ، ِيایند  يالاک  زا  هچنآ 

یتسپ .ج 

َكَْدنِع اَّمَع  یَْهنَت  ٍهَِّینَد ، اَْینُد  َّبُح  ِیْبلَق  ْنِم  ْعِْزنا 

.نک َرب  ملد  زا  ار  دراد  یمزاب  تسوت ، دزن  هچنآ  زا  هک  تسپ  يایند  یتسود 

109/47

یگشیمه ماود 
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ّکش یلدود 

یشیدنا رود 

شیدنارود ندنام  ملاس 

ٌمِزاَح ْمِِهلاَْثمَأ  ِهَنَیاَعُِمب  َّحَصَف 

7/28 .دنام ملاس  ناشیا  لاثما  ندید  اب  شیدنارود ، صخش )  ) سپ

شیدنارود ّتیقّفوم  ببس 

ُهُراَِبتْعا ُهَقَّفَو  ...

7/28 .دش وا  قیفوت  ببس  شنتفرگ  دنپ  ...

تسار هار  هب  شیدنارود ، ینومنهر  ببس 

ُهُراَِیتْخا ِِهباَوَص  ِقیِرَط  َیلِإ  ُهَدَشْرَأ  َو  ُهُراَِبتْعا ، ُهَقَّفَو  ٌمِزاَح  ْمِِهلاَْثمَأ  ِهَنَیاَعُِمب  َّحَصَف 

ار وا  باوص ، هار  ندـیزگرب  دـش و  وا  قیفوت  ببـس  شنتفرگ  دـنپ  .دـنام  ملاس  ناـشیا  لاـثما  ندـید  اـب  شیدـنارود ، صخـش )  ) سپ
7/28 .درک ییامنهار 
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قافن یگنرود 

قافن ییورود 

يرود

یهلا رما  رد  ّکش  زا  هدنب ، نتخاس  رود 

ِهِْرمَأ ِیف  ِّکَّشلا  ِداَْحلِْإلا َو  َنِم  اَنَبَّنَج  ...اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

10/1 .تخاس رود  دوخ ، رما  رد  کش  يور و  جک  زا  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس 

یهلا نید  يایحا  تهج  شناشیوخ ، زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرود 

ُهَمِحَر َِکنیِد  ِءاَیْحِإ  ِیف  َعَطَق 

8/2 .دومن يرود  شماحرا  زا  وت ، نید  نتشاد  اپرب  رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هلیسو  هب  ناکیدزن ، ندنادرگ  رود  ببس 

ْمِهِدوُحُج یَلَع  َْنیَنْدَْألا  یَْصقَأ 

9/2 .دومن رود  ناشراکنا ، رثا  رب  ار  ناکیدزن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طّسوت  رود ، دارفا  ندومن  کیدزن  ببس 

ََکل ْمِِهَتباَِجتْسا  یَلَع  َْنیَْصقَْألا  َبَّرَق 

10/2 .دومن کیدزن  وت -  يارب  ناشنتفریذپ -  رثا  رب  ار  نارترود 

( مدرم  ) نیرترود اب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتسود 

َنیِدَْعبَْألا َکِیف  َیلاَو 

.درک یتسود  مدرم )  ) نیرترود اب  وت ، رطاخ  هب 

11/2

شناشیوخ زا  رود  یّلحم  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه 
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َو َِکنیِد ، ِزاَزْعِِإل  ُْهنِم  ًهَداَرِإ  ِهِسْفَن ، ِسَنْأَم  َو  ِهِسْأَر ، ِطَقْـسَم  َو  ِِهلْجِر ، ِعِضْوَم  َو  ِِهلْحَر ، ِنِطْوَم  ْنَع  ِيْأَّنلا  ِّلَـحَم  َو  َِهبرُْغلا ، ِداَِـلب  َیلِإ  َرَجاَـه 
َِکب ِْرفُْکلا  ِلْهَأ  یَلَع  اًراَْصِنتْسا 

هتساوخ نیا  رب  .دومن  ترجه  رود  لحم  تبرغ و  ياهرهش  هب  شنتفرگ ، سنا  ياج  شهاگداز و  شهاگمدق و  شتماقا و  هاگیاج  زا 
16/2 .دبلط يرای  وت  هب  ِنارفاک  دض )  ) رب دهد و  تّزع  ار  وت  نید  هک 

شیوخ نادنزرف  نانز و  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  ندومن  يرود 

ِِهتَِملَک ِراَهْظِإ  ِیف  َدَالْوَْألا  َجاَوْزَْألا َو  اُوقَراَف 

4/4 .دندش ادج  دوخ  نادنزرف  نانز و  زا  وا ، نید  ندومن  راکشآ  هار  رد 

ادخ زا  ناگدنب ، نتخاسن  رود 

َْکنَع اَنْدِعاَُبت  َال  َو 

9/5 .نکن رود  دوخ  زا  ار  ام  و 

هدنب زا  اه ، یتخس  ندشن  رود 
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َْتعَفَد اَم  اَّلِإ  اَْهنِم  ُِعفَْدنَی  َال 

.ددرگ یمن  رود  ینک ، رود  وت  هچنآ  زج  اهنآ  زا 

4/7

هداتفا نآ  رد  هدنب  هچنآ  نتخاس  رود 

ِهِیف ُْتعَقَو  اَم  ِْعفَد  ...یَلَع  ُرِداَْقلا  َْتنَأ 

10/7 .ییاناوت ما  هداتفا  نآ  رد  هچنآ  ندرک  فرطرب  رب  وت 

شا یگتسیاش  مدع  مغر  یلع  هدنب ، زا  يراتفرگ  نتخاس  رود 

َْکنِم ُْهبِجْوَتْسَأ  َْمل  ْنِإ  َِکلَذ َو  ِیب  ْلَْعفاَف  ِهِیف ، ُْتعَقَو  اَم  ِْعفَد  ...یَلَع  ُرِداَْقلا  َْتنَأ  َو 

10/7 .متسین نآ  هتسیاش  وت  بناج  زا  هچ  رگا  .هد  ماجنا  نم  يارب  ار  نآ  سپ  .ییاناوت  ما  هداتفا  نآ  رد  هچنآ  ندرک  فرطرب  رب  وت  و 

ادخ يارب  ناطیش ، زا  هدنب  ندیزگ  يرود 

ََکل ُهاَّیِإ  اَنِکَْرت  َدَْعب  اَِنب  ُْهتِمُْشت  َال  َو 

.دنادرگ 6/10 داش  ار  وا  هک  ناسرن  ام  هب  یهودنا  میدرک ، يرود  ناطیش )  ) وا زا  وت  رطاخ  هب  هکنآ  زا  سپ  و 

( هانگ رب   ) رارصا زا  ندیزرو  يرود 

َراَرْصِْإلا ََبناَج  ...ْنَم  َْکَیلِإ  َكِداَبِع  َّبَحَأ  َّنَأ 

تسا یسک  وت  دزن  تناگدنب  نیرت  بوبحم  انامه 

13/12 .دنک كرت  ار  هانگ ) رب   ) يراشفاپ هک 

نارگمتس زا  ادخ ، ددم  ندوب  رود 

َنیِِملاَّظلا ِنَع  ُُهنْوَع  َدَُعب  ْنَم  اَی 

.تسا رود  نارگمتس  زا  شددم  هک  یسک  يا 

4/14
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شسفن حالصا  زا  هدنب ، ندوب  رود 

ِهِسْفَن ِحاَلِْصتْسا  ِنِم  یِّنِم  ُدَْعبَأ  ْنَم  َو 

؟23/16 دشاب رترود  نم  زا  دوخ  سفن  حالص  هب  هک  تسیک  و 

تدابع اب  ناگدنب ، زا  ناطیش  ندرک  رود 

َِکتَداَبِِعب اَّنَع  ُهْأَسْخا  َّمُهَّللا 

3/17 .نک رود  تا -  یگدنب  تدابع و  ببس  هب  ام -  زا  ار  وا  ادنوادخ 

هدنب زا  يدب  تفآ و  نتخاس  رود 

َِکئاََلب ْنِم  یِّنَع  َْتفَرَص  اَِمب  َو  َِکئاَضَق ، ِنْسُح  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

.ساپس ار  وت  يدنادرگرب ، نم  زا  هک  ییالب  يدرک و  ریدقت  میارب  هک  یکین  تشونرس  رب  ادنوادخ 

1/18

ادخ زا  هدننیزگ  يرود 

َْکَیلِإ َعَمَتْجا  ِنَم  ِهَقَراَفُم  َال  ...َِکتَداَبِع َو  ْنَع  ِلَسَْکلِاب  یِّنَِیلَْتبَت  َال  َو 
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11/20 .زاسن راتفرگ  هتسویپ ، وت  هب  هکنآ  زا  ییادج  تتدابع و  رد  یتسس  هب  ارم  و 

هدنب زا  متس  ندرک  رود  رب  ادخ ، ییاناوت 

یِّنَع ِْعفَّدِلل  ٌقیِطُم  َْتنَأ  َّنَمَلْظُأ َو  َال  َو 

14/20 .ییاناوت نم  زا  عافد  رب  وت  هک  یلاح  رد  دوشن ، متس  نم  رب  هک ) نک  نانچ   ) و

هدنب رب  یهلا  ّتنم  تیصعم ، زا  يرود 

َِکتَیِصْعَم ْنِم  ُْهنَع  ِینَْتیَهَن  اَِمل  ِباَِنتْجِالا  ...ِهَّحِّصلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

.راذگ ّتنم  نم  رب  يا -  هتشادزاب  نآ  زا  ارم  هک  تا -  ینامرفان  زا  نتسج  يرود  یتسردنت و  اب  و 

3/23

رود کیدزن و  ره  ّرش  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ٍدیَِعب ٍبیِرَق َو  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِینْذِعَأ 

6/23 .هد هانپ  يرود  کیدزن و  ره  ّرش  زا  ارم 

ناش هقوذآ  نانمشد و  نیب  نتخادنا  يرود 

ْمِِهتَدِوْزَأ َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  ْدِعَاب 

.زادنا ییادج  ناشا  هشوت  داز و  اهنآ و  نایم 

5/27

نیمز طاقن )  ) نیرترود رد  نانمشد ، ياه  هقوذآ 

ْمُْهنَع اَهِدَْعبَأ  َکِضْرَأ َو  ِّصَحَأ  ِیف  ْمُهَرَیِم  ْلَعْجا  َو 

12/27 .هد رارق  دوخ  نیمز  طاقن )  ) نیرترود نیرت و  تکرب  یب  رد  ار  ناشیاه  هقوذآ  و 

هدنب زا  تردق ، ورین و  ندوب  رود 

ًهَدیَِعب یِّنِم  ُهَّوُْقلا  َِتناََکل  ...ِیتَُّوق  َیلِإ  ِینُّرَطْضَت  ...َْول 
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25/32 .دش یم  رود  نم  زا  ورین  انامه  مرب ؛ هانپ  دوخ  يورین  هب  یتخاس ، یم  ریزگان  ارم  رگا 

خزود شتآ  ِرود  ندوب  کیدزن 

ٌبیِرَق اَهُدیَِعب  ...ٍراَن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ 

29/32 .تسا کیدزن  شرود  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه 

دزاس رود  خزود  شتآ  زا  هچنآ  يارب  ادخ ، زا  ییوج  هار 

اَْهنِم َدَعَاب  اَِمل  َکیِدْهَتْسَأ  َو 

31/32 .دزاس رود  شتآ )  ) نآ زا  هچنآ  يارب  مهاوخ ، یم  ییامنهار  وت  زا  و 

تبقاع نسح  زا  يرود 

ِهَِبقاَْعلا ِنْسُح  ْنِم  ُدَْعبَأ  َیِه  ِیتَّلا  َیلِإ  َحَنَْجن  ...َكَرْدَق َو  َطِمْغَنَف  َتْرَّیََخت  اَّمَع  ِهَفِْرعَْملا  َزْجَع  اَنْمُسَت  َال 

، تسا رترود  تبقاع  نسح  زا  هک  هچنآ  هب  میرامش و  کبـس  ار  وت  رْدق  ات  زاسن ، يا  هدومن  رایتخا  هچنآ  تخانـش  زا  زجع  راچد  ار  ام 
.مییامن هیکت 

3/33
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هانگ زا  هدنب ، صرح  ندنادرگ  رود 

ٍمَثْأَم ِّلُک  ْنَع  یِصْرِح  ِوْزا  َو 

1/39 .نک رود  یهانگ  ره  زا  ارم  صرح  و 

یهلا مرک  هب  رورغم  ِروما )  ) ِنایاپ رد  یشیاشگ  داجیا  ِندوب  رود 

ِجَرَْفلا َنِم  ُهَتَیاَغ  َدَْعبَأ  اَم 

20/46! دوش لصاح  شیاشگ  وا  راک )  ) نایاپ رد  هک  تسا  رود  هچ 

ادخ نتخاس  رود  رب  یناوتان 

ُعَزاَُنت َال  ُطاَُمت َو  َال  ...َکَناَْحبُس 

27/47 .یتسه عازن  لباق  هن  يور و  یم  رانکرب  تمواقم  اب  هن  یهّزنم ! كاپ و 

ادخ زا  هدنب ، هدننادرگرود 

َْکنَع ِینُدِعاَُبی  اَّمِم  ِینْذِعَأ 

.رادهگن ارم  دنک ، یم  مرود  وت  زا  هک  يزیچ  زا 

93/47

ادخ يرادهگن  مشچ  زا  هداتفا  رود  دننام  هدنب ، نتخادنین  رود 

َِکتَیاَعِر ِْنیَع  ْنِم  َطَقَس  ْنَم  َْیمَر  ِیب  ِمَْرت  َال 

104/47 .هداتفا وت  تبقارم  مشچ  زا  هک  یسک  نتخادنا  رود  دننامه  زادنین  رود  ارم 

ادخ باتک  نداتفا  رود  نارظان 

اًذُوْبنَم ََکباَتِک  ...َنْوَرَی  ...َنِیبُوْلغَم  َكُءواَفَلُخ  َُکتَْوفِص َو  َداَع  یَّتَح  ...

.تسا هداتفا  رود  وت  باتک  هک  دننیب  یم  هدش ، بولغم  وت ، نانیشناج  ناگدیزگرب و  هکنیا  ات  ...

9/48
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تاروذحم زا  يرود  رد  سفن ، یناوتان 

َكَءاَدْعَأ ُهَتْرَّذَح  اَّمَع  ِهَبَناَج  _ ُْملا ...ِنَع  یِسْفَن  َفْعَض  یَِهلِإ  اَی  َْکَیلِإ  وُکْشَأ 

10/51 .منک یم  تیاکش  وت  هب  يا ، هداد  میب  نآ  هب  ار  تنانمشد  هچنآ  زا  ندومن  يرود  رد  مسْفن  یناوتان  زا  نم ، يادخ  يا 

: دنناهاوخ نآ ، زا  ار  دوخ  يرود  ناگدنب  هچنآ 

تسپ قالخا  هدیهوکن و  ياه  يوخ  .أ 

ِقاَلْخَْألا َِیناَدَم  َهَمُومْذَْملا َو  َِبئاَرَّضلا  ِِهب  اَْنبِّنَج 

12/42 .نک رود  تسپ ، قالخا  هدیهوکن و  ياه  يوخ  زا  ار  ام  نآرق ،)  ) نآ اب 

نید رد  دیدرت  دنوادخ و  دیجمت  رد  یهاتوک  دیحوت ،  زا  نتشگرب  .ب 

َِکنیِد ِیف  َّکَّشلا  َو  َكِدیِجْمَت ، ِیف  َریِصْقَّْتلا  َو  َكِدیِحَْوت ، ِیف  َداَْحلِْإلا  اَْنبِّنَج 

یهاتوک تا و  یگناگی  رد  يورجک  زا  ار  ام 
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.نادرگ رود  تنید  رد  ّکش  تنتشاد و  گرزب  رد 

13/44

ناطیش زا  ندروخ  بیرف  يراگنا و  لهس  تسار ، هار  زا  يروک  .ج 

ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  َكِّوُدَِعل  َعاَدِْخنِالا  َو  َِکتَمْرُِحل ، َلاَفْغِْإلا  َو  َِکلِیبَس ، ْنَع  یَمَْعلا  ...اَْنبِّنَج 

13/44 .نادرگ رود  هدش ، هدنار  ناطیش  تنمشد ؛ زا  ندروخ  بیرف  تتمرح و  يراگنا  لهس  تهار و  زا  يروک  زا  ار  ام 

: دنراتساوخ ادخ  زا  دوخ ، زا  ار  نآ  ندش  رود  ناگدنب  هچنآ 

ناگدننک هطبار  عطق  زا  سرت  .أ 

َِکتَلِِصب َنیِعِطاَْقلا  َهَشْحَو  اَنِفْکا 

7/5 .رادهگن ناگدننک ، يرود  ِتشحو  زا  ار  ام  دوخ ، هب  نتسویپ  اب 

( هانگ رب   ) رارصا .ب 

ِراَرْصِْإلا َنِم  َکِهوُرْکَم  ْنَع  اَْنلِزَأ 

1/9 .رادب رود  تسوت ، دنسپان  هچنآ  رب  رارصا  زا  ار  ام 

ناطیش .ج 

َِکتَداَبِِعب اَّنَع  ُهْأَسْخا  َّمُهَّللا 

3/17 .نک رود  تا -  یگدنب  تدابع و  ببس  هب  ام -  زا  ار  وا  ادنوادخ 

ناطیش رکم  .د 

ُهَْرتَخ اَنِفْکا  َو 

4/17 .نک رود  ام  زا  ار  وا  هلیح  و 

ناگدنب ییوج  بیع  ه ._

ِداَبِْعلا ِهَّرَعَم  َهَنوُؤَم  ِینِفْکا 
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20/20 .رادرب نم  زا  ار  ناگدنب  ِییوج  بیع  ِهانگ  ینیگنس 

هدننکدبدصق رکم  .و 

ُهَرْکَم یِّنَع  ْرَحْدا  َو  یِّنَع ، ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ   

م

ْنَ

7/23 .ناِرب نم  زا  ار  شرکم  زاس و  شفرصنم  نم  زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دصق  سک  ره 

ّکش ینارگن  .ز 

ِباَِیتْرِالا َْبیَر  اَّنَع  ْحِزَأَف 

.نادرگ رود  ام  زا  ار  دیدرت  ِیگتفشآ  سپ 

2/33

يا ههبش  ّکش و  ره  .ح 

ٍهَْهبُش ٍّکَش َو  َّلُک  یِّنَع   

أ

َ

ْلِز

.زاس رود  نم  زا  ار  يا  ههبش  ّکش و  ره 

129/47
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شتآ خزود 

ناراکهنگ رب  مّنهج ، یگتخورفارب 

َِکتَداَبِع َّقَح  َكاَنْدَبَع  اَم  َکَناَْحبُس  َِکتَیِصْعَم : ِلْهَأ  یَلَع  ُِرفَْزت  َمَّنَهَج  َیلِإ  اوُرَظَن  اَذِإ  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو 

هتـسیاش هک  هنوگنآ  ام  وت ، یهّزنم  دنیوگ : دـشک ، یم  هلعـش  ناراکهنگ  رب  هک  دـنرگن  یم  ار  خزود  نوچ  هک  ییاه  ( هتـشرف  ) نامه و 
9/3 .میدرکن شتسرپ  ار  وت  دوب ، وت  شتسرپ 

نایمّنهج نتخادنا  خزود  هب 

ُهوُرِْظُنی َْمل  َو  اًعاَرِس ، ُهوُرَدَْتبا  .ُهوُّلَص  َمیِحَْجلا  َُّمث  ُهوُّلُغَف  ُهوُذُخ  ْمَُهل : َلِیق  اَذِإ  َنیِذَّلا  ِهَِینَابَّزلا 

دـنرب و هلمح  وا  هب  تعرـس  هب  دـینکفا ، خزود  هب  سپـس  دیـشک ، شریجنز  رد  دریگب و  ار  وا  دوش : هتفگ  اهنآ  هب  نوچ  هک  ینانابـساپ 
21/3 .دنهدن شتلهم 

ندومن هدنب  يزور  ار  خزود  زا  ییاهر 

ِداَصْرِْملا َهَماَلس  ...ِیْنقُزْرا 

.امرف ما  يزور  ار  خزود )  ) هاگ نیمک  زا  ییاهر 

18/20

نایخزود هب  خزود ، شتآ  ندناشون  ناشوج  بآ 

اًم _ یِمَح اَهَلْهَأ  یِقسَت  ...ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

30و29/32 .دناشون یم  ناشوج  بآ  ار  شلها  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

خزود نازرل  لپ  زا  نتشذگ 

اَنِماَْدقَأ ََللَز  اَْهیَلَع  ِزاَج  _ َْملا َمْوَی  َمَّنَهَج  ِرْسِج  ِباَرِطْضا  َْدنِع  ِِهب  ْتِّبَث 

15/42 .نادرگ اجرباپ  نآرق ،)  ) نآ هلیسو  هب  ار  ام  ياه  ماگ  شزغل  مینک ، یم  روبع  نآ  رب  هک  زور  نآ  رد  خزود ، لپ  ندیزرل  ماگنه 

مّنهج هب  ناربکتسم ، ندمآرد 

َنیِرِخاَد َمَّنَهَج  َلوُخُد  ِهِکَْرت  یَلَع  َتْدَّعََوت  َو  اًراَبِْکتْسا ، ُهَکَْرت  َو  ًهَداَبِع ، َكَءاَعُد  َْتیَّمَسَف 
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15/45 .يداد رادشه  ار  يراوخ  اب  مّنهج  رد  ندش  لخاد  نآ ، كرت  رب  يدیمان و  رابکتسا  ار  نآ  كرت  تدابع و  ار  ندرک  اعد  سپ 

یتسود

ادخ یتسود  هار  رد  ناگدیرفآ ، نتخیگنارب 

ِِهتَّبَحَم ِلِیبَس  ِیف  ْمُهَثََعب 

.تخیگنارب دوخ ، هب  یتسود  هار  رد  ار  اهنآ 

4/1

ادخ تخب  کین  ناتسود  نیب  رد  ییاورماک 
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ِِهئاَِیلْوَأ ْنِم  ِءاَدَعُّسلا  ِیف  ِِهب  ُدَعْسَن  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

.میسرب تداعس  هب  شناتسود  زا  نادنمتداعس  نیب  رد  نآ  اب  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

30و27/1

( مدرم  ) نیرترود اب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتسود 

َنیِدَْعبَْألا َکِیف  َیلاَو 

.درک یتسود  مدرم )  ) نیرترود اب  وت ، رطاخ  هب 

11/2

ادخ ناتسود  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  هشیدنا  ندش  لماک 

َِکئاَِیلْوَأ ِیف  َرَّبَد  اَم  َُهل  َّمَتَتْسا 

18/2 .دیدرگ لماک  شیارب  دیشیدنا ، یم  تناتسود  هرابرد  وا  هچنآ 

ناینیمز يارب  دنیاشوخ  یشیاشگ  نداتسرف 

َنِم ُلِْزنَی  اَم  ِهوُرْکَِمب  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  َیلِإ  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  َِکلُـسُر  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَـصَف  ...
ِءاَخَّرلا ِبُوبْحَم  ِءاَلَْبلا َو 

يـالب هـک  ناگتـشرف ، زا  تناگداتـسرف  ناگتـشرف و  ياـه  هورگ  رب  تناگتــشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تـسرف  دورد  سپ  ...
.یتسرف یم  نیمز  لها  يوس  هب  دنیاشوخ  شیاسآ  دنیاشوخان و 

17و11و10/3

داسک نودب  یتراجت  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  یتسود 

ِِهتَّدَوَم ِیف  َرُوبَت  َْنل  ًهَراَِجت  َنوُجْرَی  ...

.دنتشاد 5/4 داسک  نودب  یتراجت  هب  دیما  شا  یتسود  رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  یتسود  نتشاد  لد  رد 

ِِهتَّبَحَم یَلَع  َنیِوَْطنُم  اُوناَک 
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.دنا هدنارورپ  لد  رد  ار  وا  ّتبحم  هک  اهنآ 

5/4

تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  نیعبات  بوبحم  هچنآ 

ِتْوَْملا َدَْعب  اَِمل  َداَدِْعتْسِالا  َو  ِلِجْآِلل ، َلَمَْعلا  ُمِْهَیلِإ  َبِّبَُحت 

16/4 .ینک بوبحم  ناشرظن  رد  ار  گرم  زا  دعب  يارب  یگدامآ  ترخآ و  يارب  لمع 

هدنب ندومن  ظفح  و  ادخ ، یتسود 

َِکتَّبَحِمل اًلِمْعَتْسُم  ...اًظْفِح  ...اَنْظَفْحا 

17/6 .درب راک  هب  وت  یتسود  تهج  رد  هک  يا  يرادهگن  نک ، يرادهگن  ار  ام 

ادخ بوبحم  هبوت ،

َِهبْوَّتلا َنِم  َِکبُوبْحَم  َیلِإ  اَنْرِّیَص 

1/9 .ربب دوخ  هدیدنسپ  هبوت  يوس  هب  ار  ام 

دنوادخ یتسود  لد و  هدید 

َکَتَّبَحَم ََفلاَخ  اَّمَع  اَِنبُوُلق  َراَْصبَأ  ِمْعَأ 

یتسود فالخرب  هچنآ  زا  ار  ام  لد  مشچ 
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6/9 .نادرگ روک  تسوت 

وا دزن  ادخ ، ناگدنب  نیرت  تسود 

َراَفِْغتْسِالا َمَِزل  َو  َراَرْصِْإلا ، ََبناَج  َو  َْکیَلَع ، َراَبِْکتْسِالا  َكََرت  ْنَم  َْکَیلِإ  َكِداَبِع  َّبَحَأ  َّنَأ 

شزرمآ هتسویپ  دنک و  كرت  ار  هانگ ) رب   ) يراشفاپ دنکن و  یـشکندرگ  وت  رب  هک  تسا  یـسک  وت  دزن  تناگدنب  نیرت  بوبحم  انامه 
13/12 .دهاوخ

ادخ دزن  شندناسر ، رفیک  هب  زا  هدنب  وفع  ندوب  رت  ینتشاد  تسود 

ِیَتبوُقُع ْنِم  َْکَیلِإ  ُّبَحَأ  یِّنَع  َكَْوفَع  َّنَِأل  َو  ...

26/16 .تسا نم  رفیک  زا  رت  بوبحم  وت  دزن  نم  شیاشخب  هک  تسور  نآ  زا  و  ...

ادخ یتسود  رد  ششوک  اب  ناطیش ، ندرک  راوخ 

َِکتَّبَحَم ِیف  اَِنبوُؤُِدب  ُْهِتبْکا  ...َّمُهَّللا 

3/17 .امن راوخ  ار  وا  تا -  یتسود  رد  ام -  رمتسم  ششوک  اب  ادنوادخ 

ناطیش ناتسود  رامش  رد 

ِِهئاَِیلْوَأ ِداَدِع  ْنَع  اَْنلِزْعا  ...َّمُهَّللا 

.امرف رانکرب  شناتسود  رامش  زا  ار  ام  ادنوادخ 

14/17

دراد تسود  هچنآ  هب  هدنب ، ندش  تخبدب 

ُْتبَبْحَأ اَِمب  ُتیِقَش  ْدَق  َنوُکَأَف  َِکتَِیفاَع ، ْنِم  ِیل  َْتلَّجَع  اَم  َِکتَمْحَر  ْنِم  یِّظَح  ْلَعَْجت  اَلَف 

تخبدب مراد ، تسود  هچنآ  ببـس  هب  هک  هدـم  رارق  يا ، هتخادـنا  شیپ  نم  يارب  نونکا  هک  يا  یتسردـنت  تتمحر ، زا  ارم  هرهب  سپ 
1/18 .موش

یعقاو یتسود  هب  ناگدننک ، ارادم  یتسود  رییغت 

ِهَقِْملا َحیِحْصَت  َنیِراَدُْملا  ِّبُح  ْنِم  ...ِیْنلِْدبَأ 
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7/20 .امرف لّدبم  یعقاو  یتسود  هب  ار  ناگدننکارادم  يرهاظ )  ) یتسود نم  هرابرد 

یتسود هب  ناکیدزن ، نانمشد و  ینمشد  ندومن  لّدبم 

َهَیَالَْولا َْنیَنْدَْألا  ِهَواَدَع  ْنِم  ...َهَّبَحْملا َو  ِنآَنَّشلا  ِلْهَأ  ِهَضِْغب  ْنِم  ِیْنلِْدبَأ 

7/20 .امرف لّدبم  یتسود  هب  ار  ناکیدزن  ینمشد  ّتبحم و  هب  ار  نانمشد  يزوت  هنیک  نم  هرابرد 

ّتبحم هب  ّقح ، زا  ناشکرس  کشر  رییغت 

َهَّدَوَْملا ِیْغَْبلا  ِلْهَأ  ِدَسَح  ْنِم  ...ِیْنلِْدبَأ 

7/20 .امرف لّدبم  یتسود  هب  ار  نازواجتم  دسح  نم  هرابرد 

ادخ یتسود  فالخ  ِتساوخرد  هب  هدنب ، نتخاسن  راتفرگ 
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َِکتَّبَحَم ِفاَلِِخل  ِضُّرَعَّتلِاب  ...یِّنَِیلَْتبَت  َال  َو 

11/20 .زاسن راتفرگ  تا ، یتسود  فالخ  يراک  هب  نتخادرپ  هب  ارم  و 

ادخ ّتبحم  يوس  هب  راومه ، یهار 

ًهَلْهَس اًلِیبَس  َِکتَّبَحَم  َیلِإ  ِیل  ْجَْهنا 

.نادرگ 29/20 راومه  میارب  تتّبحم ، يوس  هب  ناسآ  یهار 

دوخ هب  ادخ ، یتسود  ندنادرگ  هّجوتم  زا  هدنب  یناوتان 

َكاَوَه ُلیِمَتْسَأ  َال 

6/21 .میامن بلج  ار  وت  ّتبحم  مناوت  یمن 

ادخ ّتبحم  يارب  هدنب ، لد  نتخاس  یلاخ 

َِکتَّبَحَمِل ِیْبلَق  ْغِّرَف 

.نادرگ یلاخ  تا  یتسود  يارب  ار  ملد 

10/21

ادخ يوس  هب  ياه  هار  نیرتدنیاشوخ  رد  هدنب ، لد  ندرک  هناور 

َْکَیلِإ ُِلبُّسلا  ِّبَحَأ  ِیف  ِِهب  ِرْجَأ  َو 

10/21 .امرف هناور  تیوس  هب  اه  هار  نیرت  بوبحم  رد  ار  نآ  و 

ادخ ناتسود  اب  نتفرگ  سنا 

َِکئاَِیلْوَِأب َِکب َو  َْسنُْألا  َِیل  ْبَه 

11/21 .شخبب نم  هب  ار  تناربنامرف  تناتسود و  تدوخ و  اب  سنا 

دراد تسود  ادخ  هچنآ  ماجنا 

یَضَْرت ُّبُِحت َو  اَِمب  ََکل  ِلَمَْعلِاب  ...َّیَلَع  ُْنْنما  َو 
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.راد ینازرا  نم  هب  ار  يوش  یم  دونشوخ  يراد و  تسود  هچنآ  هب  تدوخ -  يارب  لمع -  و 

13/21

َِکتَعَس ْنِم  ٍهَعَِسب  ُّبُِحت  اَِمل  ِغاَرَْفلا  َمْعَط  ِیْنقِذَأ 

125/47 .ناشچب نم  هب  يراد ، تسود  ار  هچنآ  هب ) نتخادرپ   ) يارب تغارف  معط  تا ، يرگشیاشگ  زا  یشیاشگ  هلیسو  هب 

وا ياضر  ریغ  رب  نانمشد ، ناتسود و  هرابرد  ادخ  ياضر  ندیزگرب 

اًِرثْءُوم ...ٍءاَوَس  ٍَهلِْزنَِمب  اَمُْهنِم  َّیَلَع  ُدِرَی  اَِمب  َنوُکَأ  یَّتَح  ِبَضَْغلا ، اَضِّرلا َو  ِلاَح  ِیف  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدـلا َو  ِیف  َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحِالا  ...ِیْنقُزْرا  َو 
ِءاَدْعَْألا ِءاَِیلْوَْألا َو  ِیف  اَمُهاَوِس  اَم  یَلَع  َكاَضِِرل 

يدونـشوخ و  ) ود نآ  زا  هچنآ  هب  ات  .هد  يزور  ترخآ  ایند و  رد  اـه ، شزغل  زا  يراد  نتـشیوخ  مشخو ، يدونـشوخ  لاـح  رد  ارم  و 
يدونـشوخان و  ) ود نآ  ریغ  رب  ار  وت  يدونـشوخ  نانمـشد ، ناتـسود و  هرابرد  .مشاب  هتـشاد  ناـسکی  یلاـح  دـسر ، یم  نم  هب  مشخ )

.مرامش مّدقم  وت ) ینامرفان 

13/22
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ادخ ناتسود  ناگدنهددنپ  نارادتسود و 

َنیِحِصاَنُم َنیِّبُِحم  َِکئاَِیلْوَِأل  ...ْمُْهلَعْجا  َو 

3/25 .هد رارق  تناتسود  هدنهددنپ  رادتسود و  ار  منادنزرف )  ) نانآ و 

نیدلاو رادتسود  نادنزرف ،

َنیِّبُِحم ِیل  ْمُْهلَعْجا  َو 

4/25 .هد رارق  نم  رادتسود  ار  نانآ  و 

شناتسود هرابرد  مالسلا ،  هیلع  ماما  هب  ادخ  يرای 

اَنِّقَِحب َنِیفِراَْعلا  َِّیلاَوَم  ِیناَریِج َو  ِیف  ِینَّلََوت 

1/26 .امرف يرای  دنتسه ، ام  ّقح  هب  اناد  هک  مناتسود  مناگیاسمه و  هرابرد  ارم 

يو ّقح  هب  مالسلا ،  هیلع  ماما  ناتسود  ندوب  انشآ 

َِکتَیَالَو ِلَْضفَِأب  اَِنئاَدْعَِأل  َنیِِذباَنُْملا  َو  اَنِّقَِحب ، َنِیفِراَْعلا  َِّیلاَوَم  ِیناَریِج َو  ِیف  ِینَّلََوت 

1/26 .امرف يرای  هجو  نیرتهب  هب  دنتسه ، ام  نانمشد  اب  فلاخم  ام و  ّقح  هب  اناد  هک  مناتسود  مناگیاسمه و  هرابرد  ارم 

ناگیاسمه یتسود 

ًهَّدَوَم ِْبیَْغلِاب  ْمَُهل  ُّرِسُأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .مزاس راکشآ  ار ، یتسود  ناشدوبن  رد  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

يارب دیواج ، یقاب و  تمعن  نتشاد  تسود 

ناگیاسمه

اًحُْصن ْمُهَْدنِع  ِهَمْعِّنلا  َءاََقب  ُّبِحُأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .مرادب تسود  ناشدزن  ار  تمعن  ياقب  هناهاوخریخ  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

شیایلوا رب  ادخ ، نداتسرف  دورد 
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َِکئاَِیلْوَأ ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َِکتاَوَلَص  ْنِم  یَضَم  اَم  ِّمَتَأَک  ...اَهُدَمَأ  یِهَْتنَی  َال  ًهاَلَص  ...ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

هداتسرف ْتیایلوا  زا  کی  ره  رب  هک  تیاهدورد  نیرت  لماک  دننام  .دریذپن  نایاپ  شتّدم  هک  يدورد  تسرف ، دورد  دّمحم  رب  ادنوادخ 
18/27 .هدش

ناگدننک هبوت  رادتسود  ادخ ،

َنِیباَّوَّتلا ُّبُِحت  ...َکَّنِإ  َِکباَتِک  ِمَکُْحم  ِیف  یَِهلِإ  اَی  َْتُلق  ْدَق  َو 

15/31 .يراد یم  تسود  ار  ناگدننک  هبوت  انامه  يا  هدومرف  تراوتسا  باتک  رد  نم ، يادخ  يا  و 

َنِیباَّوَّتلا َّبُِحم  اَی 

3/38 .ناگدننک هبوت  رادتسود  يا 

هدنب يارب  ادخ  یتسود  ندنادرگ  مزال 

َتْطَرَش اَمَک  َکَتَّبَحَم  ِیل  ْبِجْوَأ  َو 

15/31 .نادرگ بجاو  میارب  ار  دوخ  یتسود  يا ، هدرک  طرش  هک  روط  نامه  و 

َکَتَّبَحَم ِیل  ُبِجُوت  ًَهبَْوت  ِتاَئِّیَّسلا  َنِم  ِیل  ُضِْرعَی  اَم  ِكَْرت  یَلَع  یِمْزَع  ...ْلَعْجا  َو 

587 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1147 

http://www.ghaemiyeh.com


3/38 .دَنادرگ مزال  نم  هب  تبسن  ار  وت  یتسود  هک  هد  رارق  يا  هبوت  دیآ ، شیپ  میارب  هک  ییاه  يدب  كرت  رب  ار  ممزع  و 

تسادخ بوبحم  هچنآ  هب  هدنب ، نتشگرب 

َْتبَبْحَأ اَم  َیلِإ  َِکتَرْدُِقب  ِیْنفِرْصا  َو 

.نادرگزاب 17/31 يراد ، تسود  هچنآ  هب  ارم  دوخ ، تردق  هب  و 

دنوادخ یتسود  زا  رود  ِروما 

َِکتَّبَحَم ْنَع  َلاَز  ...اَم  ِّلُک  ْنِم  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا َو 

22/31 .منک یم  هبوت  تهاگرد  هب  تسوت ، یتسود  زا  رود  هچ  ره  زا  نم  انامه  ادنوادخ و 

هدرک هدارا  ادخ  هچنآ  رد  لیجعت ، ریخأت و  نتشادن  تسود 

َتْرَّخَأ اَم  َلیِْجعَت  َال  َو  َْتلَّجَع ، اَم  َریِخَْأت  َّبُِحن  َال  یَّتَح  َِکتَّیِشَم  ْنِم  اَْنیَلَع  َتْدَرْوَأ  اَِمل  َداَیِْقنِالا  اَنْمِْهلَأ 

هب هک  ار  هچنآ  لیجعت  یتخادـنا و  شیپ  ار  هچنآ  ریخأت  ات  امرف ، ماهلا  ام  هب  یتخاس -  دراو  ام  رب  هک  ار -  تا  هتـساوخ  رب  یِهن  ندرگ 
5/33 .میشاب هتشادن  تسود  يا ، هتخادنا  ریخأت 

دراد تسود  ادخ  هچنآ  ندرمشن  دنسپان 

َْتبَبْحَأ اَم  َهَرْکَن  َال  ...یَّتَح  َِکتَّیِشَم  ْنِم  اَْنیَلَع  َتْدَرْوَأ  اَِمل  َداَیِْقنِالا  اَنْمِْهلَأ 

5/33 .میرامشن دنسپان  یتشاد ، تسود  ار  هچنآ  ات  امرف ، ماهلا  ام  هب  یتخاس -  دراو  ام  رب  هک  ار -  تا  هتساوخ  رب  یِهن  ندرگ 

یتسود تفلا و  ياج  گرم ،

ِْهَیلِإ ُقاَتْشَن  يِذَّلا  اَنََفلْأَم  ...ُتْوَْملا  َنوُکَی  یَّتَح  َِکب  ِقاَحَّللا  ِکْشَو  یَلَع  َُهل  ُصِرَْحن  ...اًلَمَع  ِلاَمْعَْألا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ْلَعْجا  َو 

یتفلا لحم  ام  يارب  گرم  هک  ییاج  ات  .میزرو  صرح  وت  هب  ندیـسر  دوز  هب  نآ  اب  هک  هد  رارق  اـم  يارب  یلمع  هتـسیاش ، لاـمعا  زا  و 
3/40 .میقاتشم نآ  يوس  هب  هک  دشاب 

هدنب هب  شندش  کیدزن  ّتیبوبحم  و  گرم ،

اَْهنِم َُّونُّدلا  ُّبُِحن  ِیتَّلا  اَنَتَّماَح  ...ُتْوَْملا  َنوُکَی  یَّتَح  ...َْکَیلِإ  َریِصَْملا  ُهَعَم  ُئِْطبَتْسَن  اًلَمَع  ِلاَمْعَْألا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ْلَعْجا 

( دـننامه  ) ام يارب  گرم  هک  ییاج  ات  .میرامـش  دـنُک  ار  وت  يوس  هب  تشگزاب  نآ  اـب  هک  هد  رارق  اـم  يارب  یلمع  هتـسیاش ، لاـمعا  زا 
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3/40 .میراد تسود  ار  وا  هب  ندش  کیدزن  هک  دشاب  ام  کیدزن  دنواشیوخ 

نامیا لها  ياه  هنیس  رد  هدنب ، ّتبحم  نداد  رارق 

ادُو َنِینِمْءوُْملا  ِروُدُص  ِیف  اََنل  ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  نانمؤم ، ياه  هنیس  رد  ار  ام  یتسود  و 

16/42
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هدش ینمشد  وا  اب  ادخ  يارب  هکنآ ، نتفرگن  یتسود  هب 

ِهِیفاَُصن َال  يِذَّلا  ُبْزِْحلا  َو  ِهِیلاَُون ، َال  يِذَّلا  ُّوُدَْعلا  ُهَّنِإَف  ََکل ، َکِیف َو  َيِدوُع  ْنَم  یَشاَح  اَناَداَع  ْنَم  َِملاَُسن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو 

ینمشد اهنآ  اب  وت  يارب  وت و  هار  رد  هک  نانآ  رگم  .مییامن  تملاسم  هدرک ، ینمـشد  ام  اب  هک  یـسک  اب  هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام 
10/44 .میوش یمن  یمیمص  وا  اب  هک  تسا  یبزح  مینک و  یمن  یتسود  وا  اب  هک  تسا  ینمشد  وا  هک  .هدش 

شناتسود هب  ادخ ، هدش  هداد  هدعو  تمارک  يراوازس 

َِکتَماَرَک ْنِم  َكَءاَِیلْوَأ  َتْدَعَو  اَِمل  ِهِیف  اَْنلِّهَأ 

12/44 .امن راوازس  يا ، هداد  هدعو  تناتسود  هب  هک  دوخ  تمارک  هب  هام )  ) نیا رد  ار  ام 

ادخ ناتسود  دیع  ناضمر ،

ِِهئاَِیلْوَأ َدیِع  ...اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

23/45 .وا ناتسود  دیع  يا  وت ، رب  دورد 

دنوادخ ّتبحم  بوجو  ناگدننک و  هبوت 

َکَتَّبَحَم ْمَُهل  َْتبَجْوَأ  َنیِذَّلا  َنِیباَّوَّتلا  َنِم  َكَْدنِع  اَْنلَعْجا 

54/45 .يا هدومن  بجاو  اهنآ  يارب  ار  تا  یتسود  هک  هد  رارق  یناگدننک  هبوت  زا  دوخ  دزن  رد  ار  ام 

یهلا يایلوا  يارب  ادخ ، ّیلو  ییوخ  مرن 

َِکئاَِیلْوَِأل ُهَِبناَج  ِْنلَأ  َو 

.امرف مرن  تناتسود  يارب  ار  وا  يوخ  و 

63/47

مالسلا مهیلع  همئا  نارادتسود  رب  ادخ  دورد 

ُمِهِماَقَِمب َنِیفِرَتْعُْملا  ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

64/47 .تسرف دورد  دنناشیا ، ماقم  هب  ناگدننک  فارتعا  هک  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 
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مالسلا مهیلع  همئا  نارادتسود  يارب  ادخ ، زا  تساوخرد 

ْمِْهیَلَع ُْبت  َو  ْمُهَنوُؤُش ، ْمَُهل  ِْحلْصَأ  َو  ْمُهَْرمَأ ، يَْوقَّتلا  یَلَع  ْعَمْجا  َو  ْمِهِحاَوْرَأ ، یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ْمِّلَس 

هبوت امن و  حالـصا  اهنآ  يارب  ار  ناشلاوحا  هد و  ناماس  يراکزیهرپ  رب  ار  ناـشرادرک  تسرف و  مالـس  ناـشیاه  ناـج  رب  ناـنآ و  رب  و 
.ریذپب ار  نانآ 

65/47

ادخ نارادتسود  اب  هدنب ، یتسود 

َِکئاَِیلْوَأ ِهَالاَوُِمل  ُهَتْدَشْرَأ  ...ْنَّمِم  ُهَْتلَعَجَف 

67/47 .يدومن شا  ییامنهار  تناتسود  اب  یتسود  هب  هک  يداد ، رارق  یناسک  زا  ار  وا  سپ 

دوخ یتسود  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتسود  ندومن  نورقم  و  ادخ ،
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اًلِّصَنَتُم َْکَیلِإ  َراَج  ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت  ...َِکتَالاَوُِمب  ُهَتَالاَُوم  َْتنَرَق  ْنَم  ِّقَِحب 

، نآ اـب  يدـناشوپ  هک  يزیچ  ناـمه  اـب  ناـشوپب ، ارم  زور ، نیا  رد  يا ، هدرک  نیرق  دوخ  یتسود  اـب  ار  شا  یتسود  هک  یـسک  ّقح  هب 
.هدومن يراز  وت  يوس  هب  هانگ ) زا   ) يرازیب لاح  اب  هک  ار  یسک 

86/47

هدنب رب  ادخ ، یتسود  ینوزف 

َِکتَّبَحَم ِلْضَف  ْنِم  ِهِیُنلِّمَُحت  اَّمِم  ِینَظَْهبَتَف  ِِهب  ِیل  َهَقاَط  َال  اَِمب  ِینِْحنْمَت  َال 

102/47 .ینکشب يا ، هدراذگ  مشود  رب  هک  تا  یتسود  ینوزف  زا  ار  متشپ  هک  شخبن ، نم  هب  مرادن  ار  شتقاط  هچنآ 

تسپ يایند  یتسود 

ٍهَِّینَد اَْینُد  َّبُح  ِیْبلَق  ْنِم  ْعِْزنا 

.نک َرب  ملد  زا  ار  تسپ  يایند  یتسود 

109/47

ادخ ناتسود  ربارب  رد  هدنب ، نتخاسن  اوسر 

َِکئاَِیلْوَأ ْيَدَی  َْنَیب  ِینْحَضْفَت  َال 

114/47 .نادرگن میاوسر  تناتسود  ربارب  رد 

ینتشاد تسود  ینایاپ 

ُّبِحُأ اَم  ُُغْلبَت  ...ًهَبِّیَط  ًهاَیَح  ِیِنیْحَأَف 

هچنآ هب  هک  راد ، هدنز  هزیکاپ  یتایح  هب  ارم  سپ 

117/47 .دبای نایاپ  مراد  تسود 

ادخ ناتسود  نیرت  هزیکاپ  اب  یگیاسمه 

َِکئاَیِفْصَِأل اَهَْتنَّیَز  ِیتَّلا  ِناَنِْجلا  ِیف  َِکئاَِیلْوَأ  ْنِم  َنِیبَیْطَْألا  َِیب  ْرِواَج 
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128/47 .نادرگ هیاسمه  ْتناتسود  نیرت  كاپ  اب  ارم  يا ، هتسارآ  تناگدیزگرب  يارب  ار  اهنآ  هک  ییاه  غاب  رد 

ادخ ناتسود  يارب  تشهب ،) رد   ) هدش هدامآ  ياه  ناکم 

َِکئاَّبِحَِأل ِهَّدَعُْملا  ِتاَماَقَْملا  ِیف  َِکلَِحن  َِفئاَرَش  ِیْنلِّلَج 

128/47 .ناشوپب ارم  تیالاو  ياهاطع  هب  يا ، هدرک  هدامآ  تناتسود  يارب  هک  ییاه  ناکم  رد 

ادخ تسود  بیبح و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

َِکبِیبَح َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

.یتسرف دورد  دوخ ، تسود  هداتسرف و  هدنب و  دّمحم  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ ،

3/48

ادخ نانیشناج  نانمشد  ناتسود  رب  تنعل 

ْمُهَعاَْبتَأ ْمُهَعاَیْشَأ َو  ...ْمُهَءاَدْعَأ َو  ْنَْعلا  َّمُهَّللا 

.نک تنعل  ار  ناشناوریپ  ناتسود و  ناشیا و  نانمشد  ادنوادخ ،

10/48
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هدنب دزن  ادخ ، یهاشداپ  ینوزف  نتشاد  تسود 

ََکل َِکلَذ  َنوُکَی  ْنَأ  ُْتبَبْحَأ  َو  ِْهیَلَع ، َْربَّصلا  َُکْتلَأََسل  َکِْکُلم  ِیف  ُدیِزَی  اَّمِم  ِیباَذَع  َّنَأ  َْول 

نآ هک  متـشاد  تسود  متـساوخ و  یم  وت  زا  ار  نآ  رب  ییابیکـش  هنیآ  ره  دوزفا ، یم  تا  یهاشداپ  رد  هک  دوب  يزیچ  نم  باذـع  رگا 
6/50 .دشاب وت  کلم )  ) رب ینوزف ) )

شناتسود هب  ادخ  هدعو  هب  ندومن  باتش  زا  سفن  یناوتان 

َكَءاَِیلْوَأ ُهَتْدَعَو  امِیف  ِهَعَراَسُْملا  ِنَع  یِسْفَن  َفْعَض  یَِهلِإ  اَی  َْکَیلِإ  وُکْشَأ 

10/51 .منک یم  تیاکش  وت  هب  يا ، هداد  دیون  تناتسود  هب  هچنآ  هب  نتفاتش  رد  مسْفن  یناوتان  زا  نم ، يادخ  يا 

ادخ زج  یتسود ، نتشادن 

َکَنوُد َُهل  َِّیلَو  َال  ...ْنَم  َلاَءوُس  َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

9و8/52 .تسین وت  ریغ  شیارب  یتسود  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 

تمایق رد  ادخ ، ناتسود  اب  هدنب  هاگیاج  نداد  رارق 

یِِفقْوَم َِکئاَِیلْوَأ  َعَم  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  ِیف  ْلَعْجا 

.هد رارق  تناتسود  اب  زور  نآ  رد  ار  مهاگیاج 

7/53

( ازج يارس  هب  ، ) ادخ ناتسود  نایم  رد  هدنب  تشگزاب  نداد  رارق 

يِرَدْصَم َِکئاَّبِحَأ  ِیف  ...ْلَعْجا 

7/53 .هد رارق  تنارای  نایم  رد  ار  متشگزاب 

ادخ دزن  شلمع ، ببس  هب  یلماع  ّتیبوبحم 

ِِهب َلِمَع  ْنَم  ِِهب  ُّبُِحت  اًلَمَع  َُکلَأْسَأ 

.يراد تسود  دهد ، ماجنا  ار  نآ  هک  ار  یسک  ره  نآ  ببس  هب  هک  منک  یم  تساوخرد  ار  یلمع  وت  زا 
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3/54

اه هتساوخ  رد  ادخ ، ناتسود  اب  هدنب  تبغر  يدننامه 

ْمِِهِلئاَسَم ِیف  َِکئاَِیلْوَأ  ِهَبْغَر  َْلثِم  ِیَتلَأْسَم  ِیف  ِیتَبْغَر  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

.هد رارق  ناشیاه  هتساوخ  رد  دوخ  يایلوا  تبغر  دننامه  متساوخرد ، رد  ارم  تبغر  ادنوادخ ،

6/54

ادخ ناتسود  سرت  دننامه  یسرت  نتشاد 

َِکئاَِیلْوَأ ِهَبْهَر  َْلثِم  ِیتَبْهَر  ...ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

رارق تیایلوا  سرت  دننام  ار  مسرت  ادنوادخ ،

591 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1155 

http://www.ghaemiyeh.com


6/54 .هد

: دنراتساوخ ادخ  زا  دوخ ، دزن  ار  نآ  ّتیبوبحم  ناگدنب  هچنآ 

تسا هدیدنسپ  ادخ  هچنآ  .أ 

ِیل َتیِضَر  اَم  ََّیلِإ  ْبِّبَح 

6/15 .نادرگ نم  بوبحم  ار  يا  هدیدنسپ  میارب  هچنآ 

ناشیورد ینیشنمه  .ب 

ِءاَرَقُْفلا َهَبْحُص  ََّیلِإ  ْبِّبَح  َّمُهَّللا 

4/30 .نادرگ بوبحم  نم  دزن  ار  نادنمزاین  ینیشنمه  ادنوادخ ،

یهلا ریدقت  زا  ناشیاه  هدیدنسپان  .ج 

َِکئاَضَق ْنِم  ُهَرْکَن  اَم  اَْنَیلِإ  ْبِّبَح 

4/33 .امرف بوبحم  ام  دزن  میدنسپ ، یمن  هک  تتارّدقم  زا  هچنآ 

هَد

یکین هدنروآاج  هب  دزم  ندوب  ربارب  هد 

اَِهلاَْثمَأ ُرْشَع  ُهَلَف  ِهَنَسَْحلِاب  َءاَج  ْنَم 

12/45 .تسا نآ  ربارب  هد  وا  يارب  سپ  دَروآ ، اج  هب  یکین  راک  سک  ره 

ناهد

خزود شتآ  ياه  مدژک  ناهد  ندوب  هدوشگ 

اَهُهاَْوفَأ ِهَرِغاَْفلا  اَِهبِراَقَع  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو 

31/32 .مرب یم  هانپ  وت  هب  تسا ، هدوشگ  ناشناهد  هک  نآ  ياه  برقع  زا  و 

رادید
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ادخ رادید  زا  سرت 

ِیتَعْوَِرل َنِّکَسُم  اَلَف  .َِکئاَِقل  ِفْوَخ  یَلَع  ُْتفَرْشَأ 

1/21 .مرادن مسرت  يارب  يا  هدنهد  شمارآ  ما و  هتشگ  کیدزن  ترادید  سرت  هب 

رادید زور 

ِّبَر اَی  َكاَْقلَأ  َمْوَی  ِیتاَئِّیَس  ْنِم  ِِهب  َفِعاَُضت  ...ْنَأ  ُدیُِرت  ُْهنِم  ٌءْیَش  َّیَلَع  یَْقبَی  َال  یَّتَح  ...یِّنَع  ِهِّدَأَف 

يزور رد  ییازفیب ، میاه  يدب  رب  نآ  ببـس  هب  یهاوخب  هک  دـَنامن  نم  رب  نآ  زا  يزیچ  ات  .نک  ادا  نم  بناج  زا  ار  فیلکت )  ) نآ سپ 
7/22 .نم راگدرورپ  يا.منک  یم  رادید  ار  وت  هک 

ِقاَلَّتلا ِمْوَی  ِتاَقیِم  َیلِإ  يَوْأَْملا  َیِه  ُرُوبُْقلا  َِتناَک  َو 

13/42 .دشاب ندنام  هاگیاج  تمایق ،) ماگنه   ) رادید زور  ات  اهروگ  و 

هدمآ رفس  زا  ِناگیاسمه  رادید  قیفوت 
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ْمِهِمِداَق ِدُّهَعَت  ...ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

2/26 .هد قیفوت  ناش ، هتشگزاب  رفس  زا  اب  رادید  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 

نمشد اب  ناملسم ، نارادزرم  رادید 

...ِروُرَْغلا ِهَعاَّدَْخلا  ُمُهاَْینُد  َرْکِذ  َّوُدَْعلا  ُمِِهئاَِقل  َْدنِع  ْمِهِْسنَأ 

4/27 .ربب ناشرطاخ  زا  ار  هدننز  لوگ  هدنبیرف  يایند  دای  نمشد ، اب  دروخرب  ماگنه 

شنانکاس زا  خزود ، شتآ  ندومن  رادید 

ِلَابَْولا ِدیِدَش  ِلاَکَّنلا َو  ِمِیلَأ  ْنِم  اَْهیََدل  اَم  ِّرَحَِأب  اَهَناَّکُس  یَْقَلت  ...ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

یم وربور  تخـس  بقاوع  كاـندرد و  ِرفیک  نیرت  نازوس  اـب  دوخ  ناـنکاس  اـب  هک  یـشتآ  زا  مروآ  یم  هاـنپ  وـت  هب  اـنامه  ادـنوادخ ،
30و29/32 .دوش

ادخ رادید  يارب  ندش ، هتخیگنارب 

َِکئاَِقِلل ِیُنثَْعبَت  َمْوَی  ِینِزُْخت  َال  َو 

114/47 .زاسن مراوخ  يزیگنا ، یمرب  ترادید  يارب  ارم  هک  يزور  و 

دنوادخ رادید  قوش 

َكَءاَِقل ِیْنقِّوَش 

126/47 .نادرگ قاتشم  ترادید  هب  ارم 

َِکئاَِقل َیلِإ  اًقْوَش  ِیتَبْغَر  َكَْدنِع  امِیف  ْلَعْجا  َو 

4/54 .هد رارق  ترادید  يدنموزرآ  ار ، متبغر  تسوت ، دزن  هچنآ  رد  و 

رمع لوط  ادخ و  رادید  ندیدنسپن  هطبار 

َكَءاَِقل َهِرَک  ْنَم  اَْینُّدلا  ِیف  ُرَّمَُعی  َال 

3/52 .دباین نادواج  رمع  ایند  رد  دیدنسپن ، ار  وت  رادید  گرم و )  ) هک یسک 
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ییانیب ندید 

مشچ هدید 

زورید

ناضمر هب  نانمؤم  صرح  و  هتشذگ ،) ياهزور   ) زورید

! َْکیَلَع ِسْمَْألِاب  اَنَصَرْحَأ  َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

41/45 میدوب .! صیرح  وت  رب  رایسب  هچ  زورید  .وت  رب  دورد 

هنیرید

دنزرف هب  نیدلاو ، یکین  یگنیرید 

ٍلْدَِعب اَمُهَّصاَقُأ  ْنَأ  ْنِم  ...ََّیلِإ  اًناَسْحِإ  ُمَْدقَأ  ...اَمُهَف 

10/24 .مریگ صاقت  نانآ  زا  لدع  اب  هک  تسا  نآ  زا  رت  هنیرید  نم  هب  ناشناسحا  سپ 
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نیرید تمعن  بحاص 

ِمیِدَْقلا ِّنَْملا  ...وُذ  َکَّنِإ 

.يا هنیرید  تمعن  بحاص  وت  هک  یتسرد  هب 

15/24

ادخ ندوب  میدق 

ُرِیبَْخلا ُمیِدَْقلا  ...َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

7/47 .هاگآ میدق  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

نآ ياه  هزات  اب  یهلا ، نیرید  ياهدوس  نتخاس  مأوت 

اَِهثِداَوَِحب َكِِدئاَوَف  َمیِدَق  ...ِیل  ْعَفْشا 

121/47 .زاس مأوت  نآ  ياه  هزات  اب  ار ، تنیرید  ياهدوس  نم  يارب 

یهلا وفع  ندوب  هنیرید 

َكُْوفَع ِینَلَمَش  اًمیِدَقَف  یِّنَع  ُفْعَت  ْنِإ 

4/50 .تسا هتفرگارف  ارم  تشیاشخب  هک  تسینامزرید  زا  سپ  يرذگرد ، نم  زا  رگا 

نید

دنوادخ نید  يایحا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ُهَمِحَر َِکنیِد  ِءاَیْحِإ  ِیف  َعَطَق 

.تسسگ شماحرا  زا  وت ، نید  نتشاد  اپرب  رد 

8/2

ادخ نید  هب  مدرم )  ) توعد اب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندرب  جنر 

َِکتَِّلم َیلِإ  ِءاَعُّدلِاب  اَهَبَْعتَأ 
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.درک هتسخ  ار  دوخ  وت ، نید  هب  توعد  اب 

14/2

نید يدنمجرا  تهج  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه 

َِکنیِد ِزاَزْعِِإل  ُْهنِم  ًهَداَرِإ  ...ِِهلْحَر  ِنِطْوَم  ْنَع  ِيْأَّنلا  ِّلَحَم  َو  َِهبرُْغلا ، ِداَِلب  َیلِإ  َرَجاَه 

16/2 .دهد تّزع  ار  وت  نید  هک  هتساوخ  نیا  رب  .دومن  ترجه  رود  لحم  تبرغ و  ياهرهش  هب  شتماقا ، هاگیاج  زا 

یهلا نید  ندومن  دنمجرا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا 

ْمِهِمُولْظَم ْنِم  َِکنیِد  ِزاَزْعِإ  ِیف  َتْرَّثَک  ْنَم  ...یَلَع  ْمُهْرُکْشا  َو 

.نک تیانع  شاداپ  دندید ، اه  متس  تنید  نتخاس  دنمجرا  رطاخ  هب  هک  ار  يرایسب  دارفا  نآ  و 

8/4

ناشیا نید  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  نیعبات  يوریپ 

ْمِِهنیِِدب َنُونیِدَی 

.دننک یم  يوریپ  ار  نانآ  نید  ...

12/4
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يویند ینید و  نایز  نیب  نتفرگ  رارق 

ًءاََقب اَمِِهلَوْطَأ  ِیف  ََهبْوَّتلا  ِلَعْجا  َو  ًءاَنَف ، اَمِهِعَرْسَِأب  َصْقَّنلا  ِِعقْوَأَف  اَْینُد ، ْوَأ  ٍنیِد  ِیف  ِْنیَصْقَن  َْنَیب  اَنْفَقَو  یَتَم  َّمُهَّللا َو 

هکنآ رد  ار  تشگزاـب  تسا و  رذـگدوز  هک  نآ  رد  ار  ناـیز  سپ  اـیند ، اـی  نید  رد  میتـفرگ  رارق  ناـیز  ود  نـیب  هاـگره  ادـنوادخ و 
.هد رارق  تسا  ینالوط  شماود 

2/9

ادخ نید  رب  هدنب ، ندناریم 

اَیْحَأ ُتُومَأ َو  َِکتَِّلم  یَلَع  ِیْنلَعْجا 

.موش هدنز  مریمب و  وت  نیئآ  رب  هک  نادرگ  منانچ 

17/20

ِینَْتیَّفََوت اَذِإ  ُماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن : ِهَِّلم  َِکتَِّلم َو  یَلَع  ِینَّفََوت  َو 

.ناریمب داب -  وا  رب  دورد  هک  دّمحم -  تربمایپ  نید  دوخ و  نید  رب  يدناریم ، ارم  هک  یماگنه  و 

13/31

بهاذم نیرت  هدیدنسپ  زا  يوریپ 

اَهاَضْرَِأل ُلَلِْملا  ِتَضَقاَنَت  اَذِإ  ...ِینْقِّفَو 

21/20 .هد مقیفوت  اهنآ  نیرت  هدیدنسپ  هب  اه ، نیئآ  ضقانت  ِنامز 

نارگید ِيویند  ای  ینید  تمعن  اب  دروخرب  یگنوگچ 

يَرَأ َال  یَّتَح  ...ِدَسَْحلا  َنِم  ِرْدَّصلا  َهَماَلَس  ِیْنقُزْرا  َو 

َْکنِم َِکب َو  َِکلَذ  َلَْضفَأ  یِسْفَِنل  ُتْوَجَر  اَّلِإ  ...اَْینُد  ْوَأ  ٍنیِد  ِیف  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َکِمَِعن  ْنِم  ًهَمِْعن 

، يا هداد  ایند  ای  نید  رد  تناگدـیرفآ  زا  کی  ره  هب  هک  ار  تیاه  تمعن  زا  یتمعن  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار  دـسح  زا  هنیـس  تمالـس  و 
.منک وزرآ  وت  زا  وت و  هلیسو  هب  دوخ ، يارب  ار  نآ  زا  رتهب  هکنآ  رگم  منیبن ،

12/22
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شندب نید و  رد  هدنب ، یتمالس 

ِینََدب ِینیِد َو  ِیف  ِهَماَلَّسلا  ِْنمَْألا َو  ِهَّحِّصلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

3/23 .راذگ ّتنم  نم  رب  ممسج  منید و  رد  یتمالس  ینمیا و  یتسردنت و  اب  و 

ادخ نید  دصاقم  يارب  هدنب ، لد  ندوشگ 

ِیْبلَق َِکنیِد  ِدِشاَرَِمل  ْحَرْشا  َو 

.اشگب تنید  میقتسم  ياه  هار  يارب  ار  ملد  و 

5/23

نادنزرف شیک  نید و  نتشاد  ملاس 

...ْمُهَناَیْدَأ ...ِیل  َّحِصَأ 

2/25 .رادب ملاس  نم  يارب  ار  ناشنید 

ادخ نید  لها  نایوجگنج  ندیگنج  ببس 

َکُّظَح يَْوقَْألا َو  َُکبْزِح  یَلْعَْألا َو  َُکنیِد  َنوُکَِیل  َِکتَّنُـس  ِعاَْبتَأ  ْنِم  ْمُهَدَـهاَج  ٍدِـهاَُجم  ْوَأ  َِکتَِّلم ، ِلْهَأ  ْنِم  ْمُهاَزَغ  ٍزاَـغ  اَـمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
َرُْسْیلا ِهِّقَلَف  یَفْوَْألا 
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وت نید  ات  دیامن ، داهج  ناشیا  اب  هک  وت  ّتنـس  ناوریپ  زا  يدهاجم  ره  دگنجب و  اهنآ  اب  هک  تنید  لها  زا  يا  هدـنمزر  ره  ادـنوادخ و 
13/27 .نک وربور  یناسآ  اب  ار  وا  سپ  ددرگ ، رت  لماک  وت  هرهب  رت و  يوق  وت  بزح  رترب و 

ادخ نید  هب  مالسا ، تّما  نتفای  صاصتخا 

ِِهتَّلِِمب اَنَّصَتْخا  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

2/44 .داد صاصتخا  شیوخ  نیئآ  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس 

ناگدنب هب  دوخ ، نید  ياطع  ببس  هب  ادخ ، زا  يرازگ  ساپس 

ِِهنیِِدب اَناَبَح  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

2/44 .درک هیده  ام  هب  ار  دوخ  نید  هک  ار  يادخ  ساپس 

ادخ نید  رد  یلدود ، ّکش و 

َِکنیِد ِیف  َّکَّشلا  ...اَْنبِّنَج 

13/44 .نادرگ رود  تنید  رد  ّکش  زا  ار  ام 

یهلا نییآ  ندوب  هدیدنسپ 

َْتیَضَتْرا ِیتَّلا  َِکتَِّلم  َو  َْتیَفَطْصا ، يِذَّلا  َِکنیِِدل  اَنَْتیَدَه 

19/45 .يدرک تیاده  يدیدنسپ ، ار  نآ  هک  تنیئآ  هب  يدیزگرب و  ار  نآ  هک  تنید  هب  ار  ام 

ادخ نید  هب  هدنب ، ییامنهار 

َْتیَضَتْرا ِیتَّلا  َِکتَِّلم  َو  َْتیَفَطْصا ، يِذَّلا  َِکنیِِدل  اَنَْتیَدَه 

19/45 .يدرک تیاده  يدیدنسپ ، ار  نآ  هک  تنیئآ  هب  يدیزگرب و  ار  نآ  هک  تنید  هب  ار  ام 

َِکنیِِدل ُهَْتیَدَه  ْنَّمِم  ُهَْتلَعَجَف 

67/47 .شا يدومن  هار  دوخ  نید  هب  هک  يداد ، رارق  یناسک  زا  ار  وا  سپ 

اه نیئآ  ِریاس  لها  رب  ناملسم ، تّما  يرترب 
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ِلَلِْملا ِلْهَأ  َنوُد  ِِهلْضَِفب  اَنَْتیَفَطْصا  َو  ِمَمُْألا ، ِِرئاَس  یَلَع  ِِهب  اَنَتَْرثآ  َُّمث 

 - ار رگید  ياــه  نـیئآ  لــها  هـن  ار -  اــم  نآ  تلیــضف  هـب  يداد و  يرترب  هاــم ،)  ) نآ هلیــسو  هـب  اــه  تـّما  هــیقب  رب  ار  اــم  سپس 
21/45 .يدیزگرب

ناملسم ناشیک  مه  همه  زا  ادخ ، نتشذگرد 

اًعیِمَج اَِننیِد  ِلْهَأ  ...ْنَع  ْزَواََجت  َّمُهَّللا 

55/45 .رذگرد ام  ناشیک  مه  همه  زا  ادنوادخ 

ایند ای  نید  يارب  شنتفای ، ادخ و  ندیبلط 

َكَدَجَو اَْینُد  ْوَأ  ٍنیِِدل  َکَسَمتلا  ِنَمَف 

25/47 .دبای یم  ار  وت  تشگ ، وت  لابند  هب  ایند  ای  نید  يارب  هک  ره  سپ 

یهلا نید  نانابهگن 
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َِکنیِد َهَظَفَح  ...ْمُهَْتلَعَج  َو  َكِْرمَِأل ، ْمُهَتْرَتْخا  َنیِذَّلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِِبئاَطَأ  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

رارق تنید  ناـنابهگن  ار  ناـنآ  يدـیزگرب و  دوخ  ناـمرف  يارب  هک  ناـنآ  تسرف ، دورد  شا  هداوناـخ  نارت  هزیکاـپ  رب  نم ، راـگدرورپ 
56/47 .يداد

ماما هلیسو  هب  ادخ ، نید  دییأت 

َكِداَبِِعل اًمَلَع  ُهَتْمَقَأ  ٍماَمِِإب  ٍناَوَأ  ِّلُک  ِیف  َکَنیِد  َتْدَّیَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

60/47 .یتشاد اپ  هب  تناگدنب  يارب  يا  هناشن  ار  وا  هک  يا ، هدرک  دییأت  یماما  هب  ینامز  ره  رد  ار  دوخ  نید  وت  انامه  ادنوادخ ،

ادخ نید  ياه  هناشن  ندنادرگ  هدنز  لماع 

َِکنیِد ِِملاَعَم  ْنِم  َنوُِملاَّظلا  ُهَتاَمَأ  اَم  ِِهب  ِیْحَأ 

62/47 .نادرگ هدنز  ار  دننک  یم  وحم  تنید  ياه  هناشن  زا  نارگمتس  هچنآ  دوخ ،) ّیلو   ) وا اب 

ادخ ّیلو  هلیسو  هب  یهلا ، عیارش  هماقا 

َکَِعئاَرَش َكَدوُدُح َو  ََکباَتِک َو  ِِهب  ِْمقَأ 

62/47 .راد اپ  هب  وا  هلیسو  هب  ار  تنیناوق  تماکحا و  دوخ و  باتک 

یسک زا  سرت  رثا  رب  ادخ ، نید  ندرکن  اهر 

َکِْقلَخ ْنِم  ٍدَحَأ  َهَفاَخَم  َِکنیِد  ْنِم  اًْئیَش  ُهَعَم  ُكُْرتَأ  َال  اًلَمَع  َِکتاَضْرَم  ِیف  ِیْنلِمْعَتْسا 

.میامنن اهر  تناگدیرفآ  زا  یسک  سرت  رطاخ  هب  ار ، وت  نید  زا  يزیچ  نآ  اب  هک  رامگب  يراک  هب  تا  يدونشوخ  هار )  ) رد ارم 

6/54
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ذ

تاذ

یهلا تاذ  رون  هب  ناگتفای ، تیاده  نتفای  هر 

َکِهْجَو ِرُوِنب  َنوُدَتْهُْملا  يِدَتْهَی  اَمَّنِإ  َو 

11/5 .دنبای یم  هار  وت  تاذ  رون  هلیسو  هب  ناگتفای  هر  هک  یتسرد  هب  و 

دنوادخ تاذ  ْهنک و  یگرزب 

ِهِْهنُِکب َّدَُحی  ْنَأ  ْنِم  ُعَفْرَأ  َكُدْجَم 

23/46 .دیآرد يّدح  هب  نآ  ِتاذ  تقیقح  هک  تسنآ  زا  رتالاب  وت  یگرزب 

ادخ تاذ  كاردا  زا  اه ، هشیدنا  ندناماو 

َِکتَِّیتاَذ ْنَع  ُماَهْوَْألا  ِتَرُصَق  يِذَّلا  َْتنَأ 

18/47 .دنرصاق وت  تاذ  تقیقح  زا  اه  هشیدنا  هکنآ  ییوت 

ادخ تاذ  یگرزب  راوازس  یساپس 

َکِهْجَو ِمَرَِکل  ُبِجَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

ِتاذ راوازس  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

49و36/47 .دشاب وت  میرک 

وا تاذ  یگرزب  ّقح  هب  ادخ ، زا  تساوخرد 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...ِمیِرَْکلا  َکِهْجَو  ِلاَلَِجب  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

10/52 .یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  تراوگرزب ، تاذ  یگرزب  نآ  هب  نم ، يادخ 

هریخذ

( ترخآ يارب   ) هریخذ هب  هدنب ، ِزور  ياهتنا  ات  ادتبا  ندنادرگ  ُرپ 
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اًناَسْحِإ اًلْضَف َو  اًرْخُذ َو  اًرْجَأ َو  اًرْکُش َو  اًدْمَح َو  ِْهیَفَرَط  َْنَیب  اَم  اََنل  ْأَْلما  َو 

.زاس رپ  یکین  ینوزف و  هریخذ و  شاداپ و  شیاتس و  ساپس و  زا  ام  يارب  ار  زور )  ) نآ فرط  ود  و 

14/6

هدنب شاداپ  ندش  هریخذ 

َِکباََوث ْنِم  ِیل  َتْرَخَّدا  اَم  َلاَثِم  ِیْبلَق  ِیف  ْرِّوَص 

15/14 .راذگب ملد  رد  يدومن ، هریخذ  میارب  هک  ار  یشاداپ  هنومن 

ادخ دزن  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  ترایز  هرمع و  ّجح ، ِباوث )  ) ندش هریخذ 
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( َِکلوُسَر ِلآ  َو   ) ِِهلآ یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَکََرب  َُکتَمْحَر َو  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَـص  َِکلوُسَر ، ِْربَق  ِهَراَیِز  َو  ِهَرْمُْعلا ، ِّجَْـحلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َّمُهَّللا َو 
َكَْدنِع اًروُخْذَم  ...َِکلَذ  ْلَعْجا  ...ُماَلَّسلا َو  ُمِْهیَلَع 

رب وا و  رب  تتاـکرب  تتمحر و  وا و  رب  تیاـهدورد  هـک  تربماـیپ -  ربـق  تراـیز  هرمع و  ّجـح و  هـب  راذـگ  تـّنم  نـم  رب  ادـنوادخ و 
.هد رارق  شیوخ ، دزن  هدش  هریخذ  ار  نآ  و  داب . -  ناشیا  رب  دورد  هک  تربمایپ -  نادناخ  و  داب -  شنادناخ 

4/23

یهلا ياه  هنیجنگ  رد  ندش  هریخذ 

ِهَِیقاَْبلا َِکِنئاَزَخ  ِیف  ِیل  ُهْرَخْذاَف  ِهَِیناَْفلا  اَْینُّدلا  ِعاَتَم  ْنِم  یِّنَع  َْتیَوَز  اَم 

.امرف 5/30 هریخذ  دوخ  دیواج  ياه  هنیجنگ  رد  نم  يارب  ار  نآ  سپ  یتفرگ ، نم  زا  یناف ، ِيایند  يالاک  زا  هچنآ 

هدنب صرح  ِدروم  ِنوگانوگ  ياه  هریخذ  ندناتس 

ِْهیَلَع ِصوُرْح  _ َْملا ِرْخُّذلا  ِعاَْونَأ  ْنِم  ِِهب  ُضاَتْعَن  ...اًرْجَأ  ...اَنْرُجْأَف 

نآ اب  هک  یشاداپ  .هد  شاداپ  ار  ام  سپ 

45/45 .میناتسب ضوع  ار  میا  هدش  دنمزآ  صیرح و  نآ  رب  هک  نوگانوگ  ياه  هتخودنا 

هّرذ

هدنب ندوب  هّرذ  نوچمه 

اَهَنوُد ْوَأ  ِهَّرَّذلا  ُْلثِم  ...اَنَأ 

75/47 .منآ زا  رتمک  ای  يا  هّرذ  دننام  نم 

هدنب باذع  اب  ادخ ، یهاشداپ  هب  يا  هّرذ  ندشن  نوزفا 

ٍهَّرَذ َلاَْقثِم  َکِْکُلم  ِیف  ُدیِزَی  اَّمِم  ِیباَذَع  َْسَیل 

6/50 .دیازفیب وت  یهاشداپ  رب  يا  هّرذ  هک  تسین  يزیچ  نم ، باذع 

لسن هیّرذ 

يراوخ ّتلذ 
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نهذ

ماو رد  نهذ ، نتشگ  ناشیرپ 

ِینْهِذ ِهِیف  ُراَحَی  ...ٍْنیَد  ْنِم  َهَِیفاَْعلا  َِیل  ْبَه  َو 

1/30 .دوش نادرگرس  نآ  رد  منهذ  هک  یماو  زا  راد ، فاعم  ارم  و 

600 ص : 
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ر

شیاسآ یتحار 

زار

لد رد  هتفهن  ِزار  يدب  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِهَریِرَّسلا ِءوُس  ْنِم  َِکب  ُذوُعَن 

6/8 .دب ّتین  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ 

ناگیاسمه رارسا  ندرک  ناهنپ 

ْمِهِراَرْسَأ ِناَم  _ ْتِک ...ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

.هد قیفوت  ناشرارسا ، نامتک  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 

2/26

وا زار  هب  هدنب ، زا  رتاناد  ادخ 

اًعوُضُخ ُْهنِم  ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اَم  ِهِّرِس  ْنِم  َکََّثبَأ 

9/31 .هدرک راکشآ  تیارب  يرتاناد -  نآ  هب  دوخ  هک  ار  هچنآ  شیاهزار -  زا  عوضخ ، اب 

ادخ زا  یناهن ، ياهزار  ندوبن  هدیشوپ 

ِِرئاَرَّسلا ُتاَبِّیَغ  َْکنَع  ُبُْزعَت  َال 

11/32 .تسین بیاغ  وت  زا  ناهن ، ياهزار 

دوخ رارسا  هرابرد  ناشیوخ  زا  ندومن  مرش 

ُْتنُک ٍمِحَر  يِذ  ْنِم  ...َنِیبَّرَقُْملا َو  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  ِداَهْـشَْألا  ِِفقاَوَم  َدـْنِع  ِءاَقَْبلا  ِراَد  ِتاَحیِـضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف  ...َكِْوفَِعب  ِینَتْرَتَس  ْذِإ  َّمُهَّللا َو 
ِیتاَریِرَس ِیف  ُْهنِم  ُمِشَتْحَأ 

ناگتـشرف زا  نادـهاش ؛ ياه  هاـگیاج  دزن  یقاـب ، يارـس  ياـه  ییاوسر  زا  سپ  يدـناشوپ ، تشیاـشخب  هب  ارم  هک  نونکا  ادـنوادخ و 
21/32 .زاس نمیا  ارم  مدومن ، یم  مرش  وا  زا  دوخ  یفخم  ياهراک  رد  هک  يدنواشیوخ  زا  دنمجرا و 
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( دنواشیوخ هیاسمه و   ) یشوپزار هب  هدنب ، دامتعا  مدع 

َّیَلَع ِْرتِّسلا  ِیف  ِّبَر  ْمِِهب  ِْقثَأ  َْمل 

22/32 .مرادن دامتعا  اهنآ  هب  نم ، رب  یشوپزار  رد  نم ، راگدرورپ 

هدنب ییوگزار  اوجن و  ندینش 

َياَوَْجن ْعَمْسا 

25/46 .ونشب ار  میاوجن 

اه یناهنپ  اهزار و  ندش  راکشآ  زور 

ُِرئاَرَّسلا یَْلُبت  َمْوَی  ِینِْکلُْهت  َال  َو 

601 ص : 
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129/47 .نکن مکاله  دوش  یم  راکشآ  اه  ناهنپ  هک  يزور  رد  و 

ادخ دزن  دوخ ، زار  ندراذگ 

يِّرِس َكَْدنِع  ُْتعَضَو  ُْتنُک  اَم  ُْثیَح  َو  یِِجئاَوَح ، ْنِم  ُْتئِش  اَمَّلُک  َُکلَأْسَأ  َو 

11/51 .مراذگ یم  وت  دزن  ار  دوخ  زار  مشاب  هک  اجک  ره  منک و  یم  تساوخرد  وت  زا  مهاوخ ، یم  هک  یتجاح  ره  و 

وا لد  رد  هتفهن  زار  ِيدب )  ) ببس هب  هدنب ، ندومنن  اوسر 

ِیتَریِرَِسب ِینْحَضْفَت  َْمل  یَِهلِإ 

11/51 .يدرکن اوسر  ارم  ْمنورد  زار  یکاپان )  ) هب نم ، يادخ 

تسرد تسار و 

ناگدنب يارب  ناگتشرف ، زا  یقداص  هاوگ  نداد  رارق 

َِکتَِکئاَلَم ْنِم  ٍقْدِص  َدِهاَش  ...ِِهتاَعاَس  ْنِم  ٍهَعاَس  ِّلُک  ِیف  اََنل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

.هد رارق  تناگتشرف  زا  یقداص  هاوگ  زور ، نیا  ياه  تعاس  زا  یتعاس  ره  رد  ام  يارب  ادنوادخ 

16/6

هار نیرت  تسار  هب  هدنب ، ندومن  ییامنهار 

ُمَْوقَأ َیِه  ِیتَِّلل  ِینِدْها  َو 

.نک ییامنهار  هار ، نیرت  تسار  هب  ارم  و 

13/14

باوص ّتین  زا  هدنب ، نتخاس  دنم  هرهب 

اَهِیف ُّکُشَأ  َال  ٍدْشُر  ِهَِّین  ...ِِهب َو  ُلِْدبَتْسَأ  َال  ٍِحلاَص  يًدُِهب  ِینْعِّتَم 

5/20 .زاس دنمرهب  منکن ، دیدرت  نآ  رد  هک  یتسرد  ّتین  هب  منکن و  ضوع  زیچ  چیه  اب  هک  هتسیاش  یتیاده  هب  ارم 

اهراک نیرت  تسرد  اب ) ییانشآ   ) قیفوت
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اَهاَدْهَِأل ُرُومُْألا  َّیَلَع  ْتَلَکَتْشا  اَذِإ  ِینْقِّفَو 

21/20 .هد مقیفوت  اهنآ  نیرت  تسار  هب  تشگ ، مهرد  نم  رب  اهراک  هک  هاگنآ 

لمع یتسرد  نتخانش  لد  يور  زا  ببس 

ِیْبلَق ْنِم  َِکلَذ  َقْدِص  َفِرْعَأ  یَّتَح  ِیتَرِخِآل  ََکل  ِلَمَْعلا  ِیف  َهَبْغَّرلا  ِیْنقُزْرا  َو 

8/22 .مسانشب ملد  قامعا )  ) زا ار  نآ  یتسرد  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار ، وت  يارب  لمع  رد  تبغر  ْمترخآ  يارب  و 

نادنزرف اب  نیدلاو ، یجک  ندنادرگ  تسار 

يِدَوَأ ْمِِهب  ِْمقَأ  ...َّمُهَّللا 

602 ص : 
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.امرف تسار  ناشیا  هلیسو  هب  ارم  یجک  ادنوادخ 

4/25

تسرد تسار و  هار  نتفای  ِقیفوت 

َِکتَعاَِطب ِباَوَّصلا  ِدْشُّرلا َو  ِْریَْخِلل َو  َنیِقَّفَوُْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هتشگ  ّقفوم  باوص ، دشر و  ریخ و  راک  هب  وت  يربنامرف  اب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

شیدنارود یشیدنارود  ندوب  اج  هب 

ٌمِزاَح ْمِِهلاَْثمَأ  ِهَنَیاَعُِمب  َّحَصَف 

7/28 .تساج هب  تسرد و  ناشیا ، لاثما  ندید  اب  شیدنارود ، صخش )  ) یشیدنارود سپ 

تسار هار  ندیزگرب  رثا 

ُهُراَِیتْخا ِِهباَوَص  ِقیِرَط  َیلِإ  ُهَدَشْرَأ 

.درک ییامنهار  ار  وا  باوص ، هار  ندیزگرب 

7/28

هدنب هب  قداص ، نیقی  رواب و  ندیشخب 

ِبَلَّطلا ِهَنوُؤَم  ْنِم  ِِهب  اَنیِفْکَت  اًقِداَص  اًنیِقَی  اََنل  ْبَه 

2/29 .ییامن زاین  یب  بلط ، تمحز  زا  ار  ام  ببس  نادب  هک  شخبب ، نیتسار  ینیقی  ار  ام 

اهراتفگ نیرت  تسار  ادخ ، راتفگ 

ُقَدْصَْألا ُّقَْحلا  َُکلْوَق  َْتلُقَف َو 

4/29 .تسا نیرت  تسرد  تسار و  وت  هدومرف  يدومرف و  سپ 

ادخ تمحر )  ) هب نیقیّدص ، ندشن  رورغم 

َنوُقیِّدِّصلا َِکب  َّرَتْغَی  َال  ْنَأ  ٌلْهَأَف  یَِهلِإ  اَی  َْتنَأ  اَّمَأَف 
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13/39 .دنوشن رورغم  وت  هب  نایوگتسار  هک  يا  هتسیاش  سپ  نم ، يادخ  يا  وت  اّما  و 

اهوزرآ ندش  هاتوک  نیتسار و  رادرک 

ِلَمَْعلا ِقْدِِصب  اَّنَع  ُهْرِّصَق  َو  ِلَمَْألا ، َلوُط  اَنِفْکا  َو 

1/40 .نک هاتوک  ام  زا  ار  نآ  نیتسار ، لمع  اب  رادزاب و  زارد  يوزرآ  زا  ار  ام  و 

نآرق تسار  هار  زا  هدنب ، نتخاسن  ادج 

ِدْـصَق ْنَع  ُْغیَّزلا  اَنَِجلَتْخَی  َال  ...یَّتَح  َكِدـْنِع  ْنِم  ُهَّنَِأب  ُفِرَتْعَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  ...ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـصَف  ...ًهَلَمَح  َُهل  اََـنبُوُلق  َْتلَعَج  اَـمَکَف  َّمُهَّللا 
ِهِقیِرَط

فارتعا هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  دّمحم  رب  سپ  يداد ، رارق  نآ  لماح  ار  ام  ياه  لد  هک  نانچمه  سپ  ادـنوادخ ،
6/42 .دزاسن ادج  شتسار  هار  زا  ار  ام  یفارحنا  ات  .تسوت  بناج  زا  نآرق  هکنیا ؛ هب  دننک  یم 

ادخ يارب  اه ، نابز  هناقداص  نتساوخ  رذع 

ِراَِذتْعِالا ُقْدِص  اَِنتَنِْسلَأ  ْنِم  ...ََکل  َو 

45/45 .تسوت يارب  نامیاه ، نابز  نیتسار  نتساوخ  رذع  و 

603 ص : 
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دشاب قفاوم  هناقداص  ّتین  اب  شنطاب  هک  ادخ ، زا  یساپس 

ِهَّیِّنلا ِقْدِِصل  ٌْقفَو  ُُهنِطَاب  َو  ِِهنِطاَِبل ، ٌْقفَو  ُهُرِهاَظ  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

43و36/47 .دشاب قفاوم  هناقداص  ّتین  اب  شنطاب  دشاب و  ناوخمه  شنطاب  اب  شرهاظ  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

هدنب ندیرفآ  مادنا  تسرد 

ایِوَس ِینَتْقَلَخ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.يدیرفآ صقن  بیع و  یب  ارم  وت  ادنوادخ ،

1/50

تسار هار  زا  فرحنا  ببس  هب  ینادرگرس ،

يِدْصَق ْنَع  ُرِّیَحَتُْملا  ِیتَئیِطَخ ، ِیف  ُدِّدَرَتُْملا  ...اَنَأَف 

1/53 .متسار هار  زا  فرحنم  دوخ و  ياطخ  رد  ددرم  نم  ور  نیا  زا  ...

یتسار قدص و  رب  هدنب ، ندناریم 

یِسْفَن ِقْدِّصلا  یَلَع  ِْضْبقا 

4/54 .ناریمب یتسار  رب  ارم 

هدنب هب  نیتسار ، لّکوت  ندومن  اطع 

َْکیَلَع ِلُّکَوَّتلا  َقْدِص  ِیل  ْبَه 

.راد ینازرا  نم  هب  ار ، دوخ  هب  نیتسار  لّکوت 

4/54

مار

ادخ یگدنب  يارب  هدنب ، نتخاس  مار 

ََکل ِینْدِّبَع 
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3/20 .راداو دوخ  تدابع  هب  ارم 

هدنب لد  ندرک  مار  لماع 

اَهِّلُک ِیتاَیَح  َماَّیَأ  َكَْدنِع  امِیف  ِهَبْغَّرلِاب  ُْهلِّلَذ 

10/21 .نادرگ مار  ما  یگدنز  ياهزور  همه  رد  تسوت ، دزن  هچنآ  هب  تبغر  اب  ار  نآ 

ندنار

ربا ناگدننار  رب  ادخ ، دورد 

ِباَحَّسلا ِرِجاَوَز  ...َنیِذَّلا  ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

13و11و10/3 .دنربا ناگدنهد  تکرح  هک  یناگتشرف  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

هتشرف ندش  هدنار  يادص  زا  اهدعر ، گناب  ندش  هدینش 

ِدوُعُّرلا ُلَجَز  ُعَمُْسی  ِهِرْجَز  ِتْوَِصب  يِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

يادص اب  هکنآ  ناگتشرف ، ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
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.دوش یم  هدینش  اهدعر  گناب  شندنار ،

14و11و10/3

هتشرف ندنار  يادص  زا  ربا ، ندمآرد  تکرح  هب 

ِِهب ْتَحَبَـس  اَذِإ  َو  ِدوُعُّرلا ، ُلَجَز  ُعَمُْـسی  ِهِرْجَز  ِتْوَِصب  يِذَّلا  ...ِهَِکئاَـلَْملا  ِلـِئاَبَق  ...َکـِتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَـحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَـصَف  ...
ِقوُُرْبلا ُقِعاَوَص  ْتَعَمْتلا  ِباَحَّسلا  ُهَفیِفَح 

اهدـعر گناب  شندـنار ، يادـص  اب  هکنآ  ناگتـشرف ، ياـه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
14و11و10/3 .دشخرد یم  قرب  ياه  هلعش  دیآرد ، تکرح  هب  ربا  وا ، شورخ  اب  هک  هاگنآ  دوش و  یم  هدینش 

سک ره  اب  تمایق ،) رد   ) يا هدننار  ندوب  هارمه 

ٌدیِهَش ٌِقئاَس َو  اَهَعَم  ٍسْفَن  ُّلُک  ِیتْأَی  َمْوَی  ْمِْهیَلَع  ِّلَصَف  ...

.دیایب ناگتشرف ) زا   ) یهاوگ يا و  هدننار  اب  صخش  ره  هک  يزور  تسرف ، دورد  اهنآ  رب  سپ  ...

24/3

يا هدنار  دنمزاین  ره  راکددم  ادخ ،

ٍدیِرَط ٍجاَتُْحم  ِّلُک  َدُضَع  اَی 

4/16 .هدش هدنار  دنمزاین  ره  روای  يا 

( یهلا تمحر  زا   ) هدش هدنار  ناطیش ،

ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  ...

.هدش هدنار  ناطیش  ...

1/17 ، 6/23 ، 6/25 ، 13/44

یهلا ماقتنا  هاگرد  و  هدش ، هدنار  هدنب 

اًدیِرَط َِکتَمِقَن  ِءاَِنف  َیلِإ  ِینَجَرْخَأ  َو  ...

13/32 .دروآرد تماقتنا  هاگرد  يوس  هب  هدش ، هدنار  ارم  و  ...
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هار

نیعبات هلیسو  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  هار  ندومن  دصق 

ْمُهَتْمَس اوُدَصَق  َنیِذَّلا 

10/4 .دندومن دصق  ار  ناشیا  هار  هک  نانآ 

یهابت هار  يراکزیهرپ و  هار 

يَدَّرلا َنِم  ِِهلِیبَس  َفاَلِخ  یَقُّتلا  َنِم  اَِنب  ُْکلْسا  َو 

5/17 .رَبب يراکزیهرپ  هار  هب  ار  ام  ناطیش ،)  ) وا راب  تکاله  هار  فالخرب  و 

ّقح هار  زا  ندشن  نوریب 

اَْهنَع ُغیِزَأ  َال  ٍّقَح  ِهَقیِرَط  َو  ِِهب ، ُلِْدبَتْسَأ  َال  ٍِحلاَص  يًدُِهب  ِینْعِّتَم 
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5/20 .زاس دنمرهب  مورن ، ههاریب  هب  نآ  زا  هک  یّقح  هار  هب  منکن و  ضوع  زیچ  چیه  اب  هک  هتسیاش  یتیاده  هب  ارم 

تسار هار  هب  نایامنهار 

ِداَشَّرلا ِهَّلِدَأ  ْنِم  ...ِیْنلَعْجا 

.هد رارق  تسار  هار  هب  نایامنهار  زا  ارم 

18/20

يراگتسر هار  هب  هدنب ، ندناسر  هلیسو 

ُْهنِم ُقِْفنُأ  امِیف  ِِّرْبِلل  ِهَیاَدِْهلا  َلِیبَس  ِیب  ْبِصَأ  َو 

23/20 .ناسرب يراگتسر  هار  هب  منک ، یم  قافنا  ییاراد  نآ  زا  هچنآ  رد  ارم  و 

ادخ يدونشوخ  هب  ندیسر  هار  ندیدرگ  ناسآ 

ِیُلبُس َكاَضِر  ِغُوُلب  َیلِإ  ْلِّهَس 

28/20 .امرف ناسآ  تا ، يدونشوخ  هب  ندیسر  يارب  ار  میاه  هار 

اه هار  نیرتدنیاشوخ  رد  هدنب ، لد  نتخاس  هناور 

َْکَیلِإ ُِلبُّسلا  ِّبَحَأ  ِیف  ِِهب  ِرْجَأ  َو 

10/21 .امرف هناور  تیوس  هب  اه  هار  نیرت  بوبحم  رد  ار  نآ  و 

میقتسم ياه  هار  يارب  هدنب ، لد  ندوشگ 

ادخ نید 

ِیْبلَق َِکنیِد  ِدِشاَرَِمل  ْحَرْشا  َو 

.اشگب تنید  میقتسم  ياه  هار  يارب  ار  ملد  و 

5/23

تسار هار  هب  نتفای  قیفوت  هلیسو 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1182 

http://www.ghaemiyeh.com


َِکتَعاَِطب ِباَوَّصلا  ِدْشُّرلا َو  ِْریَْخِلل َو  َنیِقَّفَوُْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هتشگ  ّقفوم  باوص ، دشر و  ریخ و  راک  هب  وت  يربنامرف  اب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

دهاجم هب  اه ، شور  اه و  هار  نتخومآ 

َنَنُّسلا َرَیِّسلا َو  ُهْمِّلَع 

14/27 .زومایب وا  هب  ار ، یمالسا ) (ي  اه ّتنس  و  داهج ) (ي  اه شور  اه و  هار 

تشپ هریت  ياه  هار  ندوب  گنت 

ٍهَقِّیَض ٍمِحَر  َیلِإ  ِِکلاَسَْملا  ِجِرَح  ...ٍْبلُص  ْنِم  اًنیِهَم  ًءاَم  ِینَتْرَدَح  َْتنَأ  َّمُهَّللا َو 

23/32 .يدومن ریزارس  گنت ، یمحر  يوس  هب  گنت ، ياه  هار  اب  یبلص  زا  مدوب ،)  ) تسپ یبآ  هک ) ماگنه  نآ   ) ارم وت  ادنوادخ و 

يزور يارب  ناسآ ، یهار  تساوخرد 

اًلِیبَس ِیقْزِر  َیلِإ  َلِّهَُست  ْنَأ  ِیف  َُکلَأْسَأ 
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28/32 .ییامن مهارف ) ، ) ما يزور  يارب  ناسآ  یهار  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا 

هدوتس هدیدنسپ و  هار 

ِهَدوُمْح _ َْملا ِقیِرَّطلا  َو  ِهَیِحاَْملا ، َِهبْوَّتلا  َیلِإ  اًیْعَس  ...اََنل َو  اًظِعاَو  ِهَلیِخَّدلا  َنِم  َْتیَفْخَأ  َو  ِهَرْوَْعلا ، َنِم  َتْرَتَس  اَم  ْلَعْجاَف 

هار رد ) تکرح   ) هدننکوحم و هبوت  هب  شـشوک  هدـنهددنپ و  ام  يارب  يدومن ، ناهنپ  هک  اه  يدـب  يدـناشوپ و  هک  اه  بیع  نآ  سپ 
.هد رارق  هدوتس ،

3/34

تشذگ وفع و  ادخ ، هار 

ُْوفَْعلا َکَلِیبَس  ...َّنَأ  َِکلَذ 

7/37 .تسا شیاشخب  وت  هار  اریز 

ادخ هار  زا  نتشگن  هارمگ  ببس 

ٌّلاَض َکِقیِرَط  ْنَع  َّلَض  اَم  ِّقَْحلا  ِلاَثِم  ِیف  َلِطاَْبلا  ُمَُهل  َرَّوَص  ُهَّنَأ  َْول َال 

9/37 .دش یمن  هارمگ  وت  هار  زا  ْیهارمگ  چیه  داد ، یمن  هولج  قح  تروص  هب  ناشیا  يارب  ار  لطاب  ناطیش ،)  ) وا رگا 

ادخ یگدنب  رد  هدنشوک  هار 

ََکل َدَّبَعَت  ْنَم  ُلِیبَس  ...یَِهلِإ  اَی  اَذَه  ...

14/37 .هدیشوک وت  یگدنب  رد  هک  تسا  یسک  هار  نیا  نم ، يادخ  يا  ...

ناگدش نمیا  ياه  هار 

َنِینِمْآلا ِِکلاَسَم  ِیف  ِینْهِّجَو 

.تسرفب ناگدش  نمیا  ياه  هار  يوس  هب  ارم 

4/41

ادخ ماکحا  ياه  هار  ندومن  راکشآ 
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َکِماَکْحَأ ِِعئاَرَش  ْنَع  ِِهب  َْتبَرْعَأ  اًنآُْرق  ...ُهَْتلَعَج 

2و1/42 .یتخاس نشور  ار  تماکحا  ياه  هار  نآ  اب  هک  يداد  رارق  ینآرق  ار  نآ 

نآرق تسار  هار  زا  نتشگن  ادج 

ِدْـصَق ْنَع  ُْغیَّزلا  اَنَِجلَتْخَی  َال  ...یَّتَح  َكِدـْنِع  ْنِم  ُهَّنَِأب  ُفِرَتْعَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  ...ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـصَف  ...ًهَلَمَح  َُهل  اََـنبُوُلق  َْتلَعَج  اَـمَکَف  َّمُهَّللا 
ِهِقیِرَط

فارتعا هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  دّمحم  رب  سپ  يداد ، رارق  نآ  لماح  ار  ام  ياه  لد  هک  نانچمه  سپ  ادـنوادخ ،
6/42 .دزاسن ادج  شتسار  هار  زا  ار  ام  یفارحنا  ات  .تسوت  بناج  زا  نآرق  هکنیا ؛ هب  دننک  یم 

ادخ يدونشوخ  ياه  هار  نتخاس  راکشآ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َْکَیلِإ ، اَضِّرلا  َُلبُس  ِِهلِآب  َتْجَْهنَأ  ...اَمَک  َّمُهَّللا َو 

دورد شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  یتخاس ، راکشآ  ار  دوخ  يوس  هب  يدونشوخ  ياه  هار  شنادناخ ، هلیسو  هب  هک  نانچ  ادنوادخ و 
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8/42 .تسرف

نتفر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هار  هب 

ُهَلِیبَس اَِنب  ُْکلْسا  َو 

20/42 .ربب وا  هار  هب  ار  ام  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نشور  هار  رد  ندومن  ریس 

ُهَجاَْهنِم اَِنب  ْذُخ  َو 

20/42 .هد ریِس  وا  نشور  هار  رد  ار  ام  و 

ادخ هار  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  داهج 

َِکلِیبَس ِیف  َدَهاَج  ...اَِمب  ِهِزْجا  َّمُهَّللا 

22/42 .هد شاداپ  درک ، تدهاجم  وت  هار  رد  هکنیا  ببس  هب  ار  وا  ادنوادخ 

دنوادخ ناسحا  ياه  هار 

ِِهناَوْضِر َیلِإ  ِهِّنَِمب  اَهَُکلْسَِنل  ِِهناَسْحِإ  ُِلبُس  ِیف  اَنَلَّبَس  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

شا يدونـشوخ  يوـس  هب  شتمعن  هلیـسو  هب  اـه ،) هار   ) نآ رد  اـت  دوـمن ، یهار  شناـسحا ، ياـه  هار  رد  ار  اـم  هک  ار  يادـخ  ساـپس 
2/44 .میور

ادخ هار  زا  يروک  زا  ناگدنب ، ندنادرگ  رود 

َِکلِیبَس ْنَع  یَمَْعلا  ...اَْنبِّنَج 

13/44 .نادرگ رود  تهار  زا  يروک  زا  ار  ام 

ادخ هار  رد  لاوما ، قافنا 

ُءاَشَی ْنَِمل  ُفِعاَُضی  ُهَّللا  َو  ٍهَّبَح ، ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلباَنَس  َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم 

هشوخ ره  رد  هک  هدنایور ، هشوخ  تفه  هک  تسیا  هناد  ناتساد  دننام  دنشخب ، یم  ادخ  هار  رد  ار  ناشیاه  ییاراد  هک  یناسک  ناتـساد 
.دنک یم  ربارب  نیدنچ  دهاوخب ، هک  ره  يارب  ادخ  دشاب و  هناد  دص 
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13/45

دنوادخ ساپس  رد  یهار ، ندش  نتفای 

ٌبَهْذَم َكِدْمَح  ِیف  َدِجُو  اَم  ُدْمَْحلا  َکَلَف 

17/45 .دوش تفای  وت  شیاتس  رد  یهار  هک  اجنآ  ات  تسوت ، يارب  شیاتس  سپ 

ادخ هار  ندوب  ناسآ 

َْتلَّهَس يِذَّلا  َِکلِیبَس  ...َْتیَفَطْصا َو  يِذَّلا  َِکنیِِدل  اَنَْتیَدَه 

19/45 .يدرک تیاده  يدومن ، ناسآ  ار  نآ  هک  تهار  هب  يدیزگرب و  ار  نآ  هک  تنید  هب  ار  ام 

ناضمر اب  یکین ، ياه  هار  ندش  ناسآ 

ِناَسْحِْإلا َُلبُس  َلَّهَس  ٍبِحاَص  ...ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

29/45 .دومن ناسآ  ار  ناسحا  ياه  هار  هک  یهارمه  وت  رب  دورد 

ادخ هار  ندوب  راومه 
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ٌدَدَج َُکلِیبَس 

28/47 .تسا راومه  وت  هار 

ادخ تشهب  هار  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها 

َِکتَّنَج َیلِإ  َکَلْسَْملا  ...ْمُهَْتلَعَج  ...َكِْرمَِأل َو  ْمُهَتْرَتْخا  َنیِذَّلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِِبئاَطَأ  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

تتـشهب يوس  هب  یهار  ار  اهنآ  يدـیزگرب و  دوخ  نامرف  يارب  هک  نانآ  تسرف ، دورد  شا  هداوناـخ  نارت  هزیکاـپ  رب  نم ، راـگدرورپ 
56/47 .يداد رارق 

ادخ هار  زا  یتخس ، نتخاس  رود 

َِکلِیبَس ْنِم  َءاَّرَّضلا  ِِهب  ِْنبَأ 

.نک رود  تهار  زا  ار  یتخس  وا  ببس  هب 

62/47

ادخ هار  زا  متس ، راگنز  ندودز 

َِکتَقیِرَط ْنَع  ِرْوَْجلا  َءاَدَص  ِِهب  ُلْجا 

62/47 .يادزب تهار  زا  ار  متس  راگنز  وا  اب 

ادخ هار  زا  نافرحنم ، ندرک  نوریب 

َکِطاَرِص ْنَع  َنِیبِکاَّنلا  ِِهب  ْلِزَأ 

.نک نوریب  تهار  زا  ار  نافرحنم  وا ، هلیسو  هب 

62/47

ادخ تسار  هار  ِنابلط  جک  ندنادرگ  دوبان 

اًجَوِع َكِدْصَق  َهاَُغب  ِِهب  ْقَْحما 

وت تسار  هار  دنهاوخ  یم  هک  نانآ  وا  هلیسو  هب 
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62/47 .نادرگ دوبان  دننک ، جک  ار 

ناشیا نشور  هار  زا  مالسلا ،  مهیلع  همئا  ناتسود  يوریپ 

ُمُهَجَْهنَم َنیِِعبَّتُْملا  ...ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

64/47 .تسرف دورد  دنناشیا ، نشور  هار  ناوریپ  هک  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

ادخ يوس  هب  اه  ییوکین  هار  ندومن  ناسآ 

َْکَیلِإ ِتاَْریَْخلا  َکَلْسَم  ِیل  ْلِّهَس  َو 

94/47 .نادرگ ناسآ  نم  يارب  ار  دوخ  يوس  هب  تاریخ  هار  و 

ادخ ياه  هار  زا  نافرحنم  اب  هارمه  هدنب ، نتسکشن  مهرد 

َِکُلبُس ْنَع  َنِیفِرَْحنُْملا  َنِم  ُرِّبَُتت  ْنَمِیف  ِینْرِّبَُتت  َال  َو 

97/47 .نکشن مه  رد  دنا ، هدش  فرحنم  وت  ياه  هار  زا  هک  یناگتسکش  رامش  رد  ارم  و 

ّقح رد  هدنب ، يارب  یهار  نداد  رارق 

ٍهَمْحَر ِّلُک  ْنِم  اًقیِرَط  ِّقَْحلا  ِیف  ِیل  ْلَعْجا 

129/47 .هد رارق  یهار  یتمحر  ره  زا  ّقح ، ياتسار  رد  نم  يارب 

ادخ نشور  ياه  هار  دصاقم  زا  تابجاو ، فیرحت 

َکِعاَرْشَأ ِتاَهِج  ْنَع  ًهَفَّرَُحم  َکَِضئاَرَف  ...َنْوَرَی 
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9/48 .تسا هدش  فیرحت  تنشور ، هار  ِتاهج  زا  تتابجاو  هک  دننیب  یم 

يدوبان ِتخس  ياه  هار  رد  ندمآ  دورف 

ٍفََلت َباَعِش  ُْتلَلَح 

2/49 .مدش دراو  يدوبان  ِتخس  ياه  هار  هب 

هدنب هدننک  ناوتان  ياه  هار 

ُبِهاَذَْملا ِینِییُْعت  َنیِح  یِفْهَک  اَی 

7/51 .دیامن یمن  هار  دنک و  یم  ناوتان  ارم  اه  هار  هک  یتقو  نم ، هانپ  يا 

ادخ کلم  رد  زج  هدنب ، يارب  یهار  ندوبن 

؟ َکِْکُلم ِْریَغ  ِیف  َُهل  َبَهْذَم  َال  ْنَم  َْکنِم  وُْجنَی  َْفیَک 

؟1/52 دشاب یمن  شیارب  یهار  وت ، ورملق  ریغ  رد  هک  یسک  دبای ، ییاهر  وت  زا  هنوگچ 

ندنام هار  رد  تسار و  هار  زا  فرحنا 

ِیب ُعَطَْقنُْملا  يِدْصَق ، ْنَع  ُرِّیَحَتُْملا  ...اَنَأَف 

1/53 .ما هدنام  هار  رد  شیوخ و  تسار  هار  زا  فرحنم  نم  ور  نیا  زا  ...

نتفر هار 

دنوادخ بناج  زا  هدشاطع  رون  اب  مدرم ، نیب  رد  نتفر  هار 

ِساَّنلا ِیف  ِِهب  یِْشمَأ  اًرُون  ِیل  ْبَه 

.مور هار  مدرم  نیب  رد  نآ  اب  هک  شخب  يرون  ارم 

8/22

ییامنهار

هبوت هب  ناگدنب ، ییامنهار 
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ِِهلْضَف ْنِم  اَّلِإ  اَهْدُِفن  َْمل  ِیتَّلا  َِهبْوَّتلا  یَلَع  اَنَّلَد  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

22/1 .میدرواین تسد  هب  ار  نآ  وا ، لضف  هب  زج  هک  دومن  هر  يا  هبوت  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نامز  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  نارود  زا  امنهار ، نتشامگ 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َیلِإ  َمَدآ  ْنَُدل  ْنِم  اًلِیلَد  ِِهلْهَِأل  َتْمَقَأ 

2/4  - . داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  ات  مدآ  نارود  زا  یتشامگ ، ییامنهار  نامز ) رصع و   ) نآ لها  يارب 

تیاده نایاوشیپ  رب  ادخ ، مالس 

ُماَلَّسلا ُمِهِعیِمَج  یَلَع  یَقُّتلا  ِلْهَأ  ِهَداَق  َو  يَدُْهلا ، ِهَِّمئَأ  ْنِم  ِِهلآ ، ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َیلِإ  َمَدآ  ْنَُدل  ْنِم  اًلِیلَد  ِِهلْهَِأل  َتْمَقَأ 

ِناماما زا  داب ، -  شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  دّـمحم -  ات  مدآ  نارود  زا  یتشامگ ، ییاـمنهار  ناـمز ) رـصع و   ) نآ لـها  يارب 
يراگتسر و
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2/4  - . داب دورد  اهنآ  همه  رب  هک  يراکزیهرپ -  لها  نایاوشیپ 

يراگتسر ناماما  زا  ادخ ، ندومن  دای  يدونشوخ  هب 

ٍناَوْضِر ٍهَرِفْغَِمب َو  َْکنِم  ْمُهْرُکْذاَف  ...يَدُْهلا  ِهَِّمئَأ  ْنِم  ...اًلِیلَد  ِِهلْهَِأل  َتْمَقَأ 

2/4 .نک دای  اهنآ  زا  يدونشوخ ، شزرمآ و  هب  سپ  يراگتسر ، ِناماما  زا  یتشامگ ، ییامنهار  نامز ) رصع و   ) نآ لها  يارب 

ناشیا ییامنهار  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  نیعبات  نتفای  هار 

ْمِِهیْدَِهب َنوُدَتْهَی  ...َنیِذَّلا  .َِکئاَزَج  َْریَخ  ...ٍناَسْحِِإب  ْمَُهل  َنیِِعباَّتلا  َیلِإ  ْلِصْوَأ  َّمُهَّللا َو 

12و10و9/4 .دنبای یم  هار  اهنآ  ییامنهار  هب  هک  اهنامه  .ناسرب  ناشیا  ِراکوکین  ِنیعبات  هب  ار  دوخ  شاداپ  نیرتهب  ادنوادخ و 

هباحص تیاده  ياه  هناشن  هب  ادتقا  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  نیعبات  ینارگن  مدع 

ْمِهِراَنَم ِهَیاَدِِهب  ِماَم  _ ِْتئِْالا ...ِیف  ٌّکَش  ْمُهِْجلَتْخَی  َْمل 

11/4 .تخاسن هتفشآ  اهنآ  تیاده  غارچ  هب  ادتقا  زا  ار  ناشیا  يدیدرت 

ادخ يوس  هب  ناگدنب ، ییامنهار 

َْکَیلِإ اَنِدْها 

9/5 .امرف تیاده  دوخ  يوس  هب  ار  ام 

دنوادخ ییامنهار  هلیسو  هب  ییاناد 

ْمَْلعَی ِهِدْهَت  ...ْنَم  َّنِإ 

.دوش یم  اناد  ینک ، تیاده  هک  ار  سک  ره  اریز 

9/5

ادخ تاذ  رون  اب  ناگتفای ، هر  ندش  تیاده 

َکِهْجَو ِرُوِنب  َنوُدَتْهُْملا  يِدَتْهَی  اَمَّنِإ 

11/5 .دنبای یم  هار  وت  تاذ  رون  هلیسو  هب  ناگتفای  هر  هک  یتسرد  هب 
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ناگدنب ندومن  ییامنهار 

اَنِدْها َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َکِهْجَو ، ِرُوِنب  َنوُدَتْهُْملا  يِدَتْهَی  اَمَّنِإ 

11/5 .امرف تیاده  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  دنبای  یم  هار  وت  تاذ  رون  هلیسو  هب  ناگتفای  هر  هک  یتسرد  هب 

ِینِدْها َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َکیِدْهَتْسَأ  َو 

.نک ییامنهار  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مهاوخ ، یم  ییامنهار  وت  زا  و 

20/48

ناگدننک هارمگ  یهارمگ  ادخ و  ییامنهار 

َنیِّلِضُْملا ُلاَلْضِإ  ِهِْوُغی  َْمل  َْتیَدَه  ْنَم  ...َّمُهَّللا 

12/5 .درکن هارمگ  ار  وا  ناگدننک  هارمگ  یهارمگ  يدومن ، ییامنهار  وت  ار  هک  ره  ادنوادخ 
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ادخ هار  هب  هدنیامنهار  ینایامنهار 

َْکیَلَع َنیِّلاَّدلا  َِکتاَدُه  ...ْنِم  اَْنلَعْجا 

15/5 .هد رارق  دوخ  هار  هب  هدننک  ییامنهار  نایداه  زا  ار  ام 

یهلا تعاط  هب  هدننک ، ییامنهار  يا  يرادهگن 

َِکتَعاَط َیلِإ  اًیِداَه  ...اًظْفِح  ...اَنْظَفْحا 

17/6 .دنک ییامنهار  تیرادربنامرف  هب  ار  ام  هک  يا  يرادهگن  نک ، يرادهگن  ار  ام 

هارمگ ندرک  ییامنهار 

ِّلاَّضلا ِداَشْرِإ  ...ِْریَْخلا َو  ِلاَمِْعتْسِال  ...اَنْقِّفَو 

18/6 .هد قیفوت  ناهارمگ ، ییامنهار  یکین و  ماجنا  يارب  ار  ام 

تیاده تفلاخم  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

يَوَْهلا ِهََعباَتُم  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

2و1/8 .سوه اوه و  يوریپ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

( ادخ هاگرد  هب   ) وا يامنهار  هدنب ، هب  ناسحا 

ِینَّلَد َُکناَسْحِإ 

25/13 .درک ییامنهار  ارم  وت  ناسحا 

هار نیرت  تسار  هب  هدنب ، ییامنهار 

ُمَْوقَأ َیِه  ِیتَِّلل  ِینِدْها  َو 

.نک ییامنهار  هار ، نیرت  تسار  هب  ارم  و 

13/14

دوخ تیاده  دشر و  هب  تبسن  هدنب ، لهج 
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؟ ِهِدْشُِرب یَِهلِإ ، اَی  یِّنِم ، ُلَهْجَأ  ْنَمَف 

؟23/16 تسا نم  زا  رت  نادان  دوخ  يراگتسر  هب  یسک  هچ  نم ، يادخ  يا  سپ 

یهلا ناوارف  يایاطع  رب  نآرق ، تایآ  نتشاد  تلالد 

َُکتاَیآ اَْهیَلَع  ْتَّلَد  ِیتَّلا  َِکتاَبِه  ِلیِزَج  ِیف  َكُدوُؤَی  َال  ...َِکلَذ  َّنِإ 

34/16 .دشاب یمن  نیگنس  وت  رب  دراد  تلالد  نآ  رب  تیاه  هناشن  هک  ترایسب  ياه  ششخب  ربارب  رد  نیا  هک  یتسردب 

یهارمگ ربارب  رد  تیاده ، زا  يدنم  هرهب 

ِِهَتلاَلَض ِْلثِِمب  يَدُْهلا  َنِم  اَنِْعْتمَأ 

5/17 .نادرگ دنم  هرهب  تا  يراگتسر  زا  ناطیش ،)  ) وا یهارمگ  هزادنا  هب  ار  ام 

هتسیاش تیاده  زا  هدنب ، ندومن  دنم  هرهب 

ِِهب ُلِْدبَتْسَأ  َال  ٍِحلاَص  يًدُِهب  ِینْعِّتَم 

5/20 .زاس دنمرهب  منکن  ضوع  زیچ  چیه  اب  هک  هتسیاش  یتیاده  هب  ارم 

امنهار زا  يوریپ  قیفوت 
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ِینَدَشْرَأ ْنَم  ِهََعباَتُم  َو  ِینَدَّدَس ، ْنَم  ِهَعاَِطل  ِینْقِّفَو 

.هد قیفوت  درک ، مداشرا  هک  یسک  زا  يوریپ  ْدنادرگ و  مراوتسا  تسار  هار  هب  هکنآ  زا  تعاطا  هب  ارم 

8/20

ادخ رب  هدنب ، ییامنهار  ندوب  ناسآ 

ِیتَیاَدِه َْکتَنَْکمَأ  ْدَق  َّنَّلِضَأ َو  َال 

14/20 .ینک متیاده  یناوت  یم  هک  یلاح  رد  مدرگن ، هارمگ  هک ) نک  نانچ  )

ادخ ییامنهار  تیاده و  هب  هدنب ، ندومرف  ایوگ 

يَدُْهلِاب ِینْقِْطنَأ  َّمُهَّللا َو 

16/20 .نک ایوگ  تیاده  هب  ارم  ادنوادخ و 

تسار هار  هب  نایامنهار  هرمز  رد  ندوب 

ِداَشَّرلا ِهَّلِدَأ  ْنِم  ...ِیْنلَعْجا 

.هد رارق  تسار  هار  هب  نایامنهار  زا  ارم 

18/20

شندش هارمگ  زا  لبق  هدنب ، ِییامنهار 

ِداَشَّرلِاب ِلاَلَّضلا  َْلبَق  ...َّیَلَع  ُْنْنماَف 

20/20 .راذگ ّتنم  نم  رب  ْییامنهار  اب  یهارمگ ، زا  شیپ  سپ 

ییامنهار یکین  ياطع 

ِداَشْرِْإلا َنْسُح  ِینِْحْنما 

.امن اطع  نم  هب  ار  ندرک  داشرا  بوخ 

20/20
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هدنب هب  یقیقح ، ِییامنهار  ندیشخب 

ِهَیاَدِْهلا َقْدِص  ِیل  ْبَه 

22/20 .شخبب نیتسار  تیاده  ارم 

تیاده هار  هب  هدنب ، ندناسر  هلیسو 

ُْهنِم ُقِْفنُأ  امِیف  ِِّرْبِلل  ِهَیاَدِْهلا  َلِیبَس  ِیب  ْبِصَأ 

23/20 .ناسرب يراگتسر  هار  هب  منک ، یم  قافنا  ییاراد  نآ  زا  هچنآ  رد  ارم 

دنوادخ بناج  زا  هدش  هدیشخب  رون  اب  اه ، یکیرات  رد  ندش  تیاده 

ِتاَُملُّظلا ِیف  ِِهب  يِدَتْهَأ  ...اًرُون  ِیل  ْبَه 

.مبای هار  نآ  اب  اه  یکیرات  رد  هک  شخب  يرون  ارم 

8/22

یهلا نید  ياه  ییامنهار  يارب  ْلد  شیاشگ 

ِیْبلَق َِکنیِد  ِدِشاَرَِمل  ْحَرْشا  َو 

.اشگب تنید  میقتسم  ياه  هار  يارب  ار  ملد  و 

5/23

سک نیرت  هدنیامنهار  ادخ ،

ِْهَیلِإ َبِغُر  ْنَم  يَدْهَأ  اَی 

.هدش تبغر  وا  هب  هک  یسک  نیرتامنهار  يا 

11/24
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ناگیاسمه زا  نایوج  هار  ندومن  ییامنهار 

ْمِهِدِشْرَتْسُم ِهَیاَدِه  ...ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

.هد قیفوت  ناشیوج ، هار  ِییامنهار  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 

2/26

ّتین نسح  هب  ناملسم ، دهاجم  ییامنهار 

ِهَّیِّنلا َنْسُح  َُهل  ُْرثْأ 

14/27 .امرف ییامنهار  ّتین ، نسح  هب  ار  وا 

تسار هار  هب  شیدنارود ، ییامنهار  ببس 

ُهُراَِیتْخا ِِهباَوَص  ِقیِرَط  َیلِإ  ُهَدَشْرَأ  َو  ُهُراَِبتْعا ، ُهَقَّفَو  ٌمِزاَح  ْمِِهلاَْثمَأ  ِهَنَیاَعُِمب  َّحَصَف 

ار وا  باوص ، هار  ندـیزگرب  دـش و  وا  قیفوت  ببـس  شنتفرگ  دـنپ  .دـنام  ملاس  ناـشیا  لاـثما  ندـید  اـب  شیدـنارود ، صخـش )  ) سپ
7/28 .درک ییامنهار 

یهلا ناسحا  ِرکنم  ِتیاده  هدید  ندش  هدوشگ 

يَأَرَف ...يَدُْـهلا  ُرََـصب  َُهل  َحَـتَْفنا  اَذِإ  یَّتَح  ِْهَیلِإ  َِکناَسْحِإ  َلْضَف  ِرِْکنُْملاَک  ....اًریِْرغَت  ُْهنَع  َْتیَهَن  اَم  یَطاَعَت  َو  اًطیِْرفَت ، ِِهب  َتْرَمَأ  اَّمَع  َرَّصَقَف 
اًرِیبَک ِِهناَیْصِع  َرِیبَک 

هدننکراکنا دننام  .هداد  ماجنا  يا ، هدومن  یهن  نآ  زا  هچنآ  یکاب  یب  اب  هدرک و  یهاتوک  يا  هدرک  رما  هچنآ  زا  يراگنا  لهـس  اب  سپ 
هب وت  لضف  يرایسب 

7و6/31 .تسناد گرزب  ار  شگرزب  هانگ  سپ  دش ، هدوشگ  وا  يارب  تیاده  مشچ  هک  نیمه  اّما  .شدوخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هلیسو  هب  ناگدنب ، ییامنهار 

ِِهب اَنَْتیَدَه  اَمَک  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

.يدرک تیاده  وا  ببس  هب  ار  ام  هکنانچمه  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

30/31
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ادخ زا  نتسج  هار 

اَْهنَع َرَّخَأ  َو  اَْهنِم ، َدَعَاب  اَِمل  َکیِدْهَتْسَأ  َو 

31/32 .دَنادرگ بقع  دزاس و  رود  شتآ )  ) نآ زا  هچنآ  يارب  مهاوخ ، یم  ییامنهار  وت  زا  و 

هدنب ناهنپ  ياه  بیع  رب  یسک ، ییامنهار  مدع 

ِْهیَلَع ُْللْدَت  ْمَلَف  ِئِواَسَْملِاب  َرَّتَسَت  ...دَق  اَنُّلُکَف 

.يدرکن ییامنهار  وا  ياه ) بیع   ) رب ار  یسک  سپ  تشاد ، ناهنپ  ياه  بیع  ام  زا  مادک  ره  هک  ارچ 

1/34

هدنب تیاده  ندوزفا 

ِیلَمَع ِیف  ِقِیفْوَّتلا  َیلِإ  ِِهب  ُلِصَأ  اَم  َكاَدُه  ْنِم  ِینْدِز  َو 

16/37 .مسرب ملمع  رد  قیفوت  هب  نآ  اب  هک  ازفیب ، میارب  ار  دوخ  تیاده  و 

ادخ ییوج  هار  مدع  و  هدنب ، سفن  شنیرفآ 
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يدوس هب 

ٍعْفَن َیلِإ  اَِهب  َقَّرَطَِتل  ...اَهُْقلَْخت  َْمل  ِیتَّلا  َیِسْفَن  یَِهلِإ -  اَی  َُکبِهْوَتْسَأ - 

7/39 .ییوج هار  يدوس  هب  نآ  هلیسو  هب  ات  يدیرفاین  ار  نآ  هک  مهاوخ  یم  ار  مسفن  ششخب  وت  زا  نم  يادخ  يا 

نتفر ایند  زا  هدش  تیاده 

َنیِّلاَض َْریَغ  َنیِدَتْهُم  اَْنتِمَأ 

5/40 .ناریمب هارمگان ، ِناگتفای  هر  ار  ام 

ینادان یهارمگ و  ياه  یکیرات  رد  ندش  تیاده 

ِهِعاَبِّتِاب َِهلاَهَْجلا  َِهلاَلَّضلا َو  ِمَلُظ  ْنِم  يِدَتْهَن  اًرُون  ُهَْتلَعَج 

3/42 .میبای هر  ینادان  یهارمگ و  ياه  یکیرات  زا  نآ ، زا  يوریپ  اب  ام  هک  يداد  رارق  يرون  ار  نآ 

تیاده رون  نآرق ،

ُُهناَهُْرب َنیِدِهاَّشلا  ِنَع  ُأَفْطَی  َال  يًدُه  َرُون  ...ُهَْتلَعَج 

3/42 .هد ارق  دوش ، یمن  شوماخ  ْنادهاش  دید )  ) زا شناهرب  هک  یتیاده  رون  ار  نآ 

نآرق دادماب  ینشور  اب  ندش ، تیاده 

ِهِحاَبَص ِءْوَِضب  يِدَتْهَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

شهاگحبص رون  اب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

7/42 .دنبای یم  هار 

نآرق ریغ  رد  تیاده ، ندیبلطن 

ِهِْریَغ ِیف  يَدُْهلا  ُسِمَْتلَی  َال  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

7/42 .دنیوج یمن  ار  تیاده  نآ  ریغ  رد  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

ادخ هب  ییامنهار  يارب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نتشاد  اپ  هب 
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ِهَماَرَْکلا ِلِزاَنَم  ِفَرْشَأ  َیلِإ  اََنل  ًهَلیِسَو  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...َْکیَلَع  َِهلَالَّدِلل  اًمَلَع  اًدَّمَُحم  ِِهب  َْتبَصَن  اَمَک  َّمُهَّللا َو 

دورد شنادناخ  دّـمحم و  رب  سپ  يدومن ، بصن  دوخ  هب  ییامنهار  يارب  يا  هناشن  ار  دّـمحم  نآرق ، هلیـسو  هب  هک  نانچ  ادـنوادخ و 
8/42 .هد رارق  تمارک ، ياه  لزنم  نیرت  فیرش  هب  ندیسر  ببس  ام  يارب  ار  نآرق  تسرف و 

ادخ زا  يرازگ  ساپس  هب  ناگدنب ، ییامنهار 

ِهِدْمَِحل اَناَدَه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

1/44 .دومرف ییامنهار  شا  يرازگ  ساپس  يارب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس 

مدرم يامنهار  نآرق ،

ٍتاَنَِّیب َو  ِساَّنِلل ، يًدُه  ُنآْرُْقلا ، ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  ...َناَضَمَر  َرْهَش  ُهَرْهَش  ُِلبُّسلا  َْکِلت  ْنِم  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 
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ِناَقْرُْفلا يَدُْهلا َو  َنِم 

يارب هک  دش  هداتسرفورف  نآرق  نآ  رد  هک  .داد  رارق  اه  هار  نآ  زا  یکی ) ، ) ار ناضمر  هام  دوخ ، هام  هک  تسییادخ  راوازـس  ساپـس  و 
3/44 .تسا لطاب ) زا  ّقح   ) يزاس ادج  تیاده و  زا  راکشآ  ياه  هناشن  رگتیاده و  مدرم 

هبوت ِرد  رب  یحو ، زا  ییامنهار 

َِکیْحَو ْنِم  اًلِیلَد  ِباَْبلا  َِکلَذ  یَلَع  َْتلَعَج 

.يا هداد  رارق  ییامنهار  دوخ ، یحو  زا  ْرد  نآ  رب 

10/45

امنهار ییاپرب  زا  سپ  لفاغ ، نتشادن  هناهب 

ِلِیلَّدلا ِهَماَقِإ  ِباَْبلا َو  ِْحتَف  َدَْعب  ِلِْزنَْملا  َِکلَذ  َلوُخُد  َلَفْغَأ  ْنَم  ُرْذُع  اَمَف 

11/45 !؟ تسیچ دیامن  تلفغ  لزنم  نآ  هب  دورو  زا  هکنآ  رذع  امنهار -  نتشاد  اپ  هب  ْرد و  ندوشگ  زا  دعب  سپ - 

ادخ نخس  اب  ناگدنب ، ییامنهار 

َِکْبیَغ ْنِم  َِکلْوَِقب  ْمُهَْتَللَد  يِذَّلا  َْتنَأ 

14/45 .يدرک ییامنهار  دوخ  یبیغ  نخس  اب  ار  ناشیا  هکنآ  ییوت 

دنا هدش  ییامنهار  نآ  هب  ناگدنب  هچنآ  هب  يا ، هدیرفآ  ییامنهار 

ِناَسْحِْإلِاب اًفوُصْوَم  َناَک  َْکنِم  َكَداَبِع  ِْهیَلَع  َْتَللَد  يِذَّلا  ِْلثِم  یَلَع  ِهِسْفَن  ْنِم  اًقُولْخَم  ٌقُولْخَم  َّلَد  َْول 

، يا هدومرف  ییاـمنهار  دوخ  بناـج  زا  ار  تناگدـنب  نآ  اـب  وـت  هچنآ  دـننام  هب  ار ، يا  هدـیرفآ  شدوـخ  بناـج  زا  يا  هدـیرفآ  رگا  و 
17/45 .دش یم  فصو  ناسحا  هب  درک ، یم  ییامنهار 

ادخ بناج  زا  هدش  هدیزگرب  نید  هب  ناگدنب ، ییامنهار 

َْتیَفَطْصا يِذَّلا  َِکنیِِدل  اَنَْتیَدَه 

19/45 .يدرک تیاده  يدیزگرب ، ار  نآ  هک  تنید  هب  ار  ام 

ناضمر هام  ّتنس  هب  ناگدنب ، ییامنهار 
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ِِهتَّنُس ْنِم  َُهل  اَنَْتیَدَه  ...ُِّیلَو  َْتنَأ 

44/45 .يدومن ییامنهار  نآ ، شور  هب  ار  ام  هک  ییالوم  ییوت 

ییامنهار تیاده و  ندش  هتخانش 

َكِْدنِع ْنِم  ُهَیاَدِْهلا  ِتَفِرُع 

25/47 .دش هتخانش  وت  بناج  زا  تیاده 

یهلا رما  ندوب  امنهار 

ٌدَشَر َكُْرمَأ 

28/47 .تسا رگتیاده  تنامرف 

ادخ نید  هب  هدنب ، ییامنهار 
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َِکنیِِدل ُهَْتیَدَه  ْنَّمِم  ُهَْتلَعَجَف 

67/47 .شا يدومن  هار  دوخ  نید  هب  هک  يداد ، رارق  یناسک  زا  ار  وا  سپ 

شنانمشد اب  ینمشد  ادخ و  ناتسود  اب  یتسود  هب  هدنب ، ییامنهار 

َِکئاَدْعَأ ِهاَداَعُم  َو  َِکئاَِیلْوَأ ، ِهَالاَوُِمل  ُهَتْدَشْرَأ  ...ْنَّمِم  ُهَْتلَعَجَف 

67/47 .يدومن شا  ییامنهار  تنانمشد  اب  ینمشد  تناتسود و  اب  یتسود  هب  هک  يداد ، رارق  یناسک  زا  ار  وا  سپ 

نانمؤم نیب  رد  تیاده ، ندومن  میسقت 

ُْهنِم ِیبیِصَن  یِّظَح َو  َرِّفَُوت  ْنَأ  ...يًدُه  ...ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَسَق  اَمْهَم  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

هرهب و ییامن ، یم  تمـسق  ار  تیادـه  تنامیا ، اب  ناگدـنب  نایم  هاگره  هک  میامن  یم  تساوخرد  وت  زا  ام ، راگدرورپ  يا  ادـنوادخ ،
.نادرگ 2/48 دایز  نآ  زا  ارم  بیصن 

ادخ يوس  هب  نانمؤم ، ییامنهار  ببس 

ِیبیِـصَن یِّظَح َو  َرِّفَُوت  ْنَأ  ...َْکَیلِإ  ِِهب  ْمِهیِدْهَت  ْمِْهیَلَع  ِِهب  ُّنُمَت  ٍْریَخ  ْوَأ  ...ٍْریَخ  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَـسَق  اَمْهَم  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 
ُْهنِم

ییامن یم  تمسق  ار  یکین  تنامیا ، اب  ناگدنب  نایم  هاگره  هک  میامن  یم  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ ،

داـیز نآ  زا  ارم  بیـصن  هرهب و  ینک ، یم  تیادـه  دوـخ  يوـس  هب  ار  ناـنآ  هلیـسو  نیدـب  ینک و  یم  تیاـنع  ناـشیا  هـب  ار  يریخ  اـی 
2/48 .نادرگ

ادخ زا  نتساوخ ، ییامنهار  تیاده و 

ِینِدْها َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َکیِدْهَتْسَأ ، َو 

.نک ییامنهار  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مهاوخ ، یم  ییامنهار  وت  زا  و 

20/48

هدنب ندنام  لفاغ  ادخ و  ندرک  ییامنهار 

ُتْوَهَلَف ِینَْتیَدَه  یَِهلِإ 
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1/49 .مدش لوغشم  هدوهیب  راک  هب  سپ  يدومن ، هار  ارم  نم ، يادخ 

تمحر تفأر 

راگدرورپ ّتیبوبر 

ندوبر

ناگدنب زا  ناضمر ، تاکرب  ندش  هدوبر 

ُهاَْنِبلُس َِکتاَکََرب  ْنِم  ٍضاَم  ...یَلَع  َْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا 

42/45 .دش هدوبر  ام  زا  هک  تا  هتشذگ  ياه  یکین  رب  وت و  رب  دورد 

ناراک تسرد  يالاو  هجرد  ندوبر 

َعِضاَوَم َِکئاَیِفْصَأ َو  َِکئاَفَلُِخل َو  َماَقَْملا  اَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا 
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اَهوُّزَْتبا ِدَق  اَِهب  ْمُهَتْصَصَتْخا  ِیتَّلا  ِهَعِیفَّرلا  ِهَجَرَّدلا  ِیف  َِکئاَنَمُأ 

ناشیا هب  هک  ییالاو  هجرد  رد  تسا ، تناراد  تناما  هاگیاج  تناگدـیزگرب و  نانیـشناج و  يارب  ماـقم ، نیا  هک  یتسرد  هب  ادـنوادخ ،
9/48 .دندوبر ار ) نآ  نانمشد  و  ، ) يداد صاصتخا 

هبترم هبتر 

دیما اجر 

تشگزاب عوجر 

چوک تلحر 

نادهز مِحر 

تمحر

تمحر ناگتشرف  رب  ادخ  دورد 

َِکتَِکئاَلَم ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

10/3 .تناگتشرف زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

ادخ تمحر  یندشندوبان  ياه  هنیجنگ 

ِِهتَمْحَر ُِنئاَزَخ  یَنْفَت  َال  ْنَم  اَی 

.دوش یمن  دوبان  وا  تمحر  ياه  جنگ  هک  یسک  يا 

3/5

تمحر رد  ناگدنب ، يارب  هرهب  نداد  رارق 

ادخ

َِکتَمْحَر ِیف  اًبیِصَن  اََنل  ْلَعْجا 

.هد رارق  يا  هرهب  ام  يارب  دوخ  تمحر  زا 
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3/5

ناگدنب اب  نابرهم  ادخ ،

ِداَبِْعلِاب ٌفوُؤَر  ...َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  یِّنَأ 

21/6 .ینابرهم رایسب  ناگدنب  اب  وت  هک  مهد  یم  تداهش  نم  انامه 

نانابرهم نیرت  نابرهم  ادخ ،

ٍمیِحَر ِّلُک  ْنِم  ُمَحْرَأ  َْتنَأ 

24/6 .نابرهم ره  زا  رت  نابرهم  ییوت 

َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا 

8/54 7/50 ، 65/47 ، 28/48 ، 17/49 10/8 ، 12/20 12و2/24 ، ، 35/32

َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَِیب  َكوُعْدَی 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  دنز : یم  ادص  ار  وت 

9/12

َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َْتنَأ 

15/24 .یناگدنیاشخب نیرت  هدنیاشخب  وت 

َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َْتنَأَف 

.یناگدنیاشخب نیرت  هدنیاشخب  وت  سپ 

14/51
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دنوادخ ندومرف  محر  و  سفن ، ندومن  يدب  هب  رما 

َتْمِحَر اَم  اَّلِإ  ِءوُّسلِاب  ٌهَراَّمَأ  ...اَهَّنِإَف  اَهِراَِیتْخا ، اَنِسوُُفن َو  َْنَیب  َِکلَذ  ِیف  ِّلَُخت  َال  َو 

.ینک 4/9 محر  وت  رگم  دنک  یم  رما  يدب  هب  نآ  نوچ  راذگماو ، دوخ  رایتخا  هب  ار  ام  سوفن  هاگنآ ، رد  و 

شتمحر هدننک  تساوخرد  رب  ادخ ، محر 

َکَمَحْرَتْسا ِنَم  ُهَمْحَر  َِکتَمَظَع  ِیف  َِکب  ِرُومُْألا  َیلْوَأ 

5/10 .هتساوخ تمحر  وت  زا  هکنآ  رب  تسا  ششخب  تا ، يراوگرزب  هب  اهراک  نیرتراوازس 

دناوخب ار  وا  هک  ره  اب  ادخ ، ینابرهم 

َكاَعَد ْنَِمب  ٌمیِحَر  َکَّنِإ 

.ینابرهم دَناوخ ، ار  وت  هک  ره  هب  وت  هک  یتسرد  هب 

5/11

؟ ِءاَعُّدلا ِیف  َِغْلبُأَف  َكاَعَد  ْنَم  ٌمِحاَر  یَِهلِإ ، اَی  َْتنَأ ، ْلَه 

؟ مشوکب اعد  رد  رتشیب  هچ  ره  نم  ات  يا  هدننک  محر  دناوخب  ار  وت  هک  یسک  رب  وت  ایآ  نم  يادخ  يا 

15/16

ادخ هب  ناهاوخ ، تمحر  ندروآ  يور 

َنوُمِحْرَتْسُْملا َُهباَْتنا  ِنَم  َمَحْرَأ  اَی 

9/12 .دنیآ یم  وا  دزن  یپرد  یپ  ناهاوخ  تمحر  هک  يا  هدنشخب  يا 

( ادخ  ) سک نیرت  نابرهم  درِگ  هب  نابلط ، شزرمآ  شدرگ 

َنوُرِفْغَتْسُْملا ِِهب  َفاَطَأ  ْنَم  َفَطْعَأ  اَی 

9/12 .دندرگ یم  وا  درگ  ناهاوخ  شزرمآ  هک  ینابرهم  يا 

هدنب يراز  هب  ادخ  ندومن  محر 
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اًمِحاَر یِعُّرَضَِتل  ...ْنُک 

21/13 .امرف محرت  میراز  هب 

یِعُّرَضَت َلوُط  ْمَحْراَف 

32/16 .نک محر  میراز  يرایسب  رب  سپ 

هدومرف فصو  تمحر  هب  ار  دوخ  ادخ 

ِهَمْحَّرلِاب َکَسْفَن  َْتفَصَو  يِذَّلا  َْتنَأ 

.يا هدومن  فصو  تمحر  هب  ار  دوخ  هکنآ  ییوت 

18/16

هدنب هب  ندومن  محر 

ِینْمَحْرا َو  ...

18/16 .نک محر  نم  هب  و  ...

ِینْمَحْراَف

22/32 .نک محر  نم  هب  سپ 

ِینْمَحْرا َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َکُمِحْرَتْسَأ ، َو 

.نک محر  نم  هب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مهاوخ ، یم  تمحر  وت  زا  و 

22/48

619 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1209 

http://www.ghaemiyeh.com


َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ِینْمَحْراَف 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  نک ، محر  نم  رب  سپ 

7/50

ادخ تمحر  هب  دیما  اب  ناراکاطخ ، ندرگ  ییاهر 

َنِیئِطاَْخلا ِباَقِر  ُكاَکَف  اَِهب  ِیتَّلا  َِکتَمْحَِرل  ًءاَجَر  ...یِسْفَن  اَذَِهب  ُخِّبَوُأ  اَمَّنِإ 

تسا ناراکاطخ  ياه  ندرگ  ییاهر  هک  وت -  تمحر  هب  يراودیما  نوچ  منک ، یم  شنزرس  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  ور  نیا  زا  اهنت  و 
.دشاب یم  - 

28/16

ادخ ینابرهم  رد  عمط  اب  ناراکهنگ ، راک  حالصا 

َنِیِبنْذُْملا ِْرمَأ  ُحاَلَص  اَِهب  ِیتَّلا  َِکتَْفأَر  ِیف  اًعَمَط  یِسْفَن  اَذَِهب  ُخِّبَوُأ  اَمَّنِإ 

تسنآ هب  ناراکهانگ  راک  حالصا  هک  مراد -  وت  ینابرهم  رد  عمط  نوچ  منک ، یم  شنزرس  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  ور  نیا  زا  اهنت  و 
28/16 - .

هدنب رقف  یتخس  هب  ادخ ، ندومن  محر 

ِیتَنَکْسَم َهَّدِش  ...ْمَحْراَف 

32/16 .نک محر  مزاین  تّدش  رب  سپ 

هدنب هاگیاج  يدب  هب  ادخ ، ندومن  محر 

یِِفقْوَم َءوُس  ...ْمَحْراَف 

32/16 .نک محر  مهاگیاج  يدب  رب  سپ 

نابرهم يردام  نوچمه  نیدلاو ، هب  یکین 

ِفوُؤَّرلا ِّمُْألا  َِّرب  اَمُهَُّربَأ  ...ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

.منک یکین  نابرهم ، يردام  ِیکین  دننامه  مردام ) ردپ و   ) ود نآ  اب  هک  نادرگ  نانچ  ارم  ادنوادخ 
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5/24

نیدلاو اب  دنزرف ، لد  ندومن  نابرهم 

ِیْبلَق اَمِْهیَلَع  ْفِطْعا  َو 

6/24 .نادرگ نابرهم  ود  نآ  رب  ار  ملد  و 

نیدلاو اب  نابرهم  زوسلد و  دنزرف ،

اًقیِفَش اَمِْهیَلَع  َو  اًقِیفَر ، اَمِِهب  ِینْرِّیَص 

.امرف زوسلد  ناشیارب  تسود و  نانآ  اب  ارم 

6/24

َنِیِلبْقُم َنِیبِدَح  َّیَلَع  َو  َنیِّبُِحم ، ِیل  ْمُْهلَعْجا  َو 

4/25 .زاس هّجوتم  نم  هب  و  نابرهم ، نم  رب  نم و  رادتسود  ار  نانآ  و 

نابرهم يادخ 

ٌمیِحَر ٌفوُؤَر  ...َکَّنِإ 

12/25 .ینابرهم زوسلد و  وت  انامه 

ُمیِحَّرلا ُنَمْحَّرلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

.تسین يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 
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6/47 .نابرهم هدنشخب 

ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنِإ 

.نابرهم رایسب  ِریذپ  هبوت  ییوت  هک  یتسرد  هب 

65/47 ، 7/50

ُناَّنَْحلا ُمیِرَْکلا  ُمِیلَْحلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال 

.نابرهم راوگرزب  ِرابدرب  تسین ، وت  زج  يدوبعم 

2/48

راتفرگ ناگیاسمه  رب  ندومن ، يزوسلد  ینابرهم  اب 

ًهَمْحَر ْمُْهنِم  ِءاَلَْبلا  ِلْهَأ  یَلَع  ُّقِرَأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .میامن يزوسلد  اهنآ ، ناگدیدالب  رب  ینابرهم  اب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

ادخ زج  تمحر ، هب  سک  ره  يدنمزاین 

ِهِرْمُع ِیف  ٌموُحْرَم  َكاَوِس  ْنَم 

.دشاب یم  تمحر  دنمزاین  شا  یگدنز  رد  وت ، ریغ 

11/28

ادخ ینابرهم  ندرمشن  گرزب 

ُهَتْمِحَر ُْهنَع َو  َتْوَفَع  ْنِإ  َكَْوفَع  ُمِظْعَتْسَی  َال 

10/31 .درامشن گرزب  ار  تتشذگ  يدروآ ، محر  وا  هب  یتشذگ و  وا  زا  رگا 

دوخ ربارب  رد  هدنب  ییاهنت  رب  ادخ ، ندومن  محر 

َْکیَدَی َْنَیب  ِیتَدْحَو  ْمَحْراَف  َّمُهَّللا 

23/31 .امرف محر  تربارب ، رد  ما  ییاهنت  هب  سپ  ادنوادخ ،
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هدننک يراز  راوخ  هدنب  اب  ادخ ، ینابرهم 

ُهَمِحَرَف ٌلِیلَذ  ٌْدبَع  ِْهَیلِإ  َعَّرَضَت  ٍزیِزَع  َلِْعف  ِیب  ْلَْعفا  َو 

24/31 .امن راتفر  هدومن ، ینابرهم  وا  هب  سپ  هدرک ، يراز  وا  شیپ  یلیلذ  هدنب  هک  يزیزع  ِراتفر  نوچمه  نم  اب  و 

ناینیمز ناینامسآ و  ینابرهم  بلج  هدنب و 

ِیلاَح ِءوُِسل  َّیَلَع  ُهَّقِّرلا  ُهُکِرُْدت  ْوَأ  یِِفقْوَم ، ِءوُِسل  ِینُمَحْرَی  َِکتَمْحَِرب  ْمُهَضَْعب  َّلَعَلَف 

27/31 .دیامن يزوسلد  نم  رب  ملاح ، يدب  رطاخب  ای  دنک  محر  نم  هب  مهاگیاج ، يدب  رب  ْتتمحر  هب  اهنآ  زا  یخرب  دیاش 

راک هبوت  ناراکاطخ  اب  نابرهم  ادخ ،

َنِیبِینُْملا َنِیئِطاَْخِلل  ُمیِحَّرلا  ...َْتنَأ  َکَّنِإ 

.ینابرهم هشیپ ، هبوت  ِناراکاطخ  رب  وت  انامه 

29/31

ادخ تمحر  زا  هدنب ، ندنادرگنزاب  دیماان 

َِکتَمْحَر ْنِم  ِهَْبیَْخلا  َعِجْرَم  ِینْعِجَْرت  َال 

.نادرگنزاب تتمحر  زا  يدیماان  هب  ارم 

29/31

621 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1213 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ تمحر  یگتسویپ 

َُکتَمْحَر ُهَلَصَو  اَم  اَّلِإ  ِتاَلُصُْولا  ُباَبْسَأ  يِدَی  ْنِم  ْتَجَرَخ 

9/32 .هدش لصو  تتمحر  هب  هچنآ  زج  هتفر ، نوریب  متسد  زا  اهدنویپ  بابسا 

هدنب هب  ادخ ، تمحر  دوس  ندومن  ناسحا 

َِکتَمْحَر ِهَِدئاَِعب  َّیَلَع  ْدُع  َو 

.راد ینازرا  نم  هب  ار  دوخ  تمحر  دوس  و 

20/32

سک نیرت  نابرهم  زا  نتساوخ  ینابرهم 

َمِحُْرتْسا ِنَم  ُفَأْرَأ  ...َْتنَأ 

22/32 .دش هتساوخ  تمحر  وا  زا  هک  یتسه  یسک  نیرت  نابرهم  وت 

نابرهم يراکوکین  دننامه  هدنب ، هب  ادخ  نداد  اذغ 

ِفیِطَّللا ِّرَْبلا  َءاَذِغ  َِکلْضَِفب  ِینَتْوَذَغَف 

26/32 .يداد كاروخ  ْنابرهم  يراکوکین  دننام  ارم  تدوخ  لضف  هب  سپ 

خزود شتآ  ینابرهمان 

اَهَفَطْعَتْسا ِنَم  ُمَحَْرت  َال  َو  اَْهَیلِإ ، َعَّرَضَت  ْنَم  یَلَع  یِْقُبت  َال  ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

هک یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

30و29/32 .دنک یمن  محر  شنایوجرهم  هب  تسین و  نابرهم  شناگدننک  يراز  رب 

ادخ تمحر  يرایسب  هب  خزود ، شتآ  زا  نتسج  هانپ 

َِکتَمْحَر ِلْضَِفب  اَْهنِم  ِینْرِجَأ 

32/32 .زاس نمیا  شتآ )  ) نآ زا  تتمحر  يرایسب  هب  ارم 
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دنمدوس یتمحر  ندناسر  رد  قرب ، دعر و  نتفاتش 

...ٍهَِعفاَن ٍهَمْحَِرب  َکَتَعاَط  ِناَرِدَْتبَی  ...ِْنیَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا 

1/36 .دنباتش یم  تتعاط  هب  دنمدوس ، یتمحر  ندناسر  هب  ود ، نیا  انامه  ادنوادخ 

شرگمتس ّقح  رد  هدنب  ياعد  ضوع  رد  ادخ ، تمحر 

َکَتَمْحَر ْمَُهل  ِیئاَعُد  ْنِم  َو  َكَْوفَع ، ْمُْهنَع  يِْوفَع  ْنِم  ِینْضِّوَع 

.هد ضوع  نم  هب  ار  تتمحر  نانآ ، رب  میاعد  ياج  هب  ار و  تدوخ  تشذگ  ناشیا ، زا  متشذگ  ياج  هب 

3/39

دنوادخ تمحر  و  هدنب ، یهابت 

ِینِْقبُوت َِکتَمْحَِرب  ِینْدَّمَغَت  اَّلِإ 

5/39 .مهابت یناشوپن ، تتمحر  هب  ارم  رگا 
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( ناهانگ  ) نارگ راب  و  یهلا ، تمحر 

يِرْصِإ ِتْحِاب  ِلامَ َکَتَمْحَر  ْلِّکَو  َو 

.رامگب منیگنس  راب  لّمحت  هب  ار  تتمحر  و 

9/39

ناراکدب هب  ادخ ، تمحر  ندیسر 

َنِیئیِسُْملِاب َُکتَمْحَر  ْتَقَِحل  ْدَق  ْمَکَف 

.دیسر ناراکدب  هب  هک  تتمحر  رایسب  هچ  سپ 

9/39

ادخ تمحر  ياهدیلک  زا  يدیلک  گرم ،

َِکتَمْحَر ِحِیتاَفَم  ْنِم  اًحاَتْفِم  ...ُْهلَعْجا 

.هد رارق  تتمحر  ياهدیلک  زا  يدیلک  ار  نآ 

4/40

تمایق رد  ناگدنب ، ماقم  يراوخ  رب  ادخ  ندومن  محر  ببس 

اَنِماَقَم َّلُذ  َْکیَلَع  ِضْرَْعلا  ِِفقْوَم  ِیف  ِنآْرُْقلِاب  ْمَحْرا 

.نک محر  ام  يراوخ  رب  میوش ، یم  هضرع  تهاگشیپ  هب  هک  نداتسیا  ياج  رد  نآرق ، تکرب )  ) هب

15/42

ادخ تمحر  یخارف 

ٍهَعِساَو ٍهَمْحَر  وُذ  َکَّنِإ 

.یتسه هدرتسگ  تمحر  ياراد  وت  هک  یتسرد  هب 

21/42
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ٌهَعِساَو ُُهتَمْحَر  ْنَم  اَیَف 

.تسا عیسو  شتمحر  هک  یسک  يا  سپ 

8/48

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ادخ ، تمحر 

ُُهتاَکََرب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َنیِرِهاَّطلا َو  َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  ُماَلَّسلا 

.داب دنناکاپ ، ناگزیکاپ و  هک  وا  نادناخ  رب  وا و  رب  دنوادخ ، هدنیازف  تاکرب  تمحر و  دورد و 

22/42

ادخ تمحر  روخشبآ  رد  هدنب ، ندروآرد 

َِکتَمْحَر َعِراَشَم  ِینْدِرْوَأ 

1/41 .روآرد تتمحر  ياهروخشبآ  رد  ارم 

بش زامن  هزور و  اب  ادخ ، تمحر  رد  دوخ  ندروآرد 

َِکتَمْحَر ْنِم  َُهل  اَنَتْضَّرَع  اَِمل  ِهِماَِیق  ِهِماَیِِصب َو  َنیِضِّرَعَتُم  ُهَْلَیل ، َِکنْوَِعب  اَنُْمق  َو  ُهَراَهَن ، َكِْرمَِأب  اَنْمُصَف 

نتساخ اپ  هب  نتشاد و  هزور  ضرعم  رد  هک  یلاح  رد  .میتساخ  اپ  هب  ار  شبـش  وت  يرای  هب  میتفرگ و  هزور  ار  شزور  وت  نامرف  هب  سپ 
.یتشاد هضرع  ام  هب  رطاخ -  نادب  تتمحر -  زا  میدوب ، هنابش ) )

21/45

ادخ ینابرهم  ندشن  دوبان  هدیرب و 

623 ص : 
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ُدَْفنَت َال  ِیتَّلا  َِکتَْفأَِرب  ِهِیف  اَّنِم  َتْرَْکنَأ  اَِمل  ًهَراَّفَک  ًهَّطِح َو  ُنوُکَی  اَِمب  اَْنلِمْعَتْسا 

یمن ام  رب  هک  دوش  یم  ییاهراک  هراّفک  نتخیرورف و  ببـس  هک  يراـک  هب  هاـم )  ) نیا رد  ار  اـم  دوش ، یمن  دوباـن  هک  تا  یناـبرهم  هب 
47/45 .رامگب يدنسپ ،

هدنب هب  ادخ ، تمحر  نتشگ  هّجوتم  لماع 

َكِدْجُو ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف  ِْهیَلَع ، َکَتَمْحَر  ْتَفَطَع  ...ٍَهبْرُِقب  َْکَیلِإ  َبَّرَقَت  ْوَأ  ...ِِهتَیاَعِر  َّقَح  َرْهَّشلا  اَذَه  یَعَر  ْنَم  َّمُهَّللا َو 

برقت وت  يوس  هب  يروآ  برقت  لمع  هلیـسو  هب  ای  تسا ، شتیاعر  ّقح  هک  يروط  هب  ار ، هام  نیا  هدرک  تیاـعر  سک  ره  ادـنوادخ و 
50/45 .شخبب ام  هب  ار  نآ  دننام  تدوخ ، دزن  يرگناوت )  ) زا سپ  هدنادرگرب ؛ وا  هب  ار  تتمحر  هک  هتسج ،

دننکن محر  وا  هب  ناگدنب  هک  یسک  رب  ادخ ، محر 

ُداَبِْعلا ُهُمَحْرَی  َال  ْنَم  ُمَحْرَی  ْنَم  اَی 

1/46 .دننک یمن  محر  وا  هب  ناگدنب  هکنآ  هب  دنک ، یم  محر  هک  یسک  يا 

ّدح زا  ناگدننکزواجت  اب  ادخ ، ینابرهم 

َنیِدَتْعُْملا یَلَع  ُءاَْقبِْإلا  َُکتَّنُس 

.تسا ناگدننکزواجت  اب  ینابرهم  وت  شور 

16/46

یهلا تمحر  تفأر و  يرایسب  زا  تفگش 

َکَفَرْعَأ اَم  ٍمیِکَح  َو  َکَفَأْرَأ ، اَم  ٍفوُؤَر  ...ْنِم  َکَناَْحبُس 

23/47! یهاگآ رایسب  هچ  هک  یمیکح  و  یفوئر ! رایسب  هچ  هک  یفوئر  يا  یهّزنم ! كاپ و 

دنوادخ ياه  ینابرهم  نیرتدنمدوس 

َِکتاَمَحَر َعَْتمَأ  ِْهیَلَع  ْمَّحََرت  َو 

50/47 .تسرف تمحر  وا  رب  تیاه ، تمحر  نیرتدنمدوس  اب  و 

ندیشخب ناگدنب  هب  ار  ادخ  ّیلو  ِینابرهم 
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ُهَنُّنََحت ُهَفُّطَعَت َو  ُهَتَمْحَر َو  َو  ُهَتَْفأَر ، اََنل  ْبَه 

63/47 .راد اور  ام  هب  ار  وا  يزوسلد  تفوطع و  تمحر و  ّتبحم و 

هفرع زور  رد  ادخ ، تمحر  یگدرتسگ 

َکَتَمْحَر ِهِیف  َتْرَشَن  ...ٌمْوَی  َهَفَرَع  ُمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 

66/47 .يا هدرتسگ  نآ  رد  ار  تتمحر  هک  تسا  يزور  هفرع ، زور  نیا  ادنوادخ ،

یهلا تمحر  هب  ندرب  هانپ 

َِکتَمْحَِرب اًِذئَال  ...َْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه 

.تتمحر هب  هاوخ  هانپ  وت ، هاگشیپ  رد  منم  کنیا 

69/47

هدنب رب  ادخ ،  تمحر  زا  يدیماان  هبلغ  ببس 
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َِکتَمْحَر ْنِم  ُطُونُْقلا  َّیَلَع  َِبْلغَیَف  َکِیف  ِلَمَْألا  َنِم  ِینِْسیْءُوت  َال 

101/47 .دوش هریچ  نم  رب  تتمحر  زا  يدیماان  هک  نکن ، مدیماان  دوخ  هب  يدنموزرآ  زا 

ادخ ینابرهم  ینیریش  هب  هدنب ، ندومن  بایماک 

َِکتَمْحَر َهَواَلَح  ...ِینْدِجْوَأ 

.نادرگ بایماک  تتمحر ، ینیریش  زا  ارم 

125/47

نانتورف اب  هدنب ، لد  ندنادرگ  نابرهم 

َنیِعِشاَْخلا یَلَع  ِیْبلَِقب  ْفِطْعا 

127/47 .نادرگ نابرهم  نانتورف  رب  ار  ملد 

هدنب رب  ادخ ، تمحر  ياهرد  ندوشگ 

...َِکتَْفأَر َِکتَمْحَر َو  َِکَتبَْوت َو  َباَْوبَأ  ِیل  ْحَْتفا 

.ياشگب 132/47 نم  رب  ار  تتفأر  تمحر و  هبوت و  ياهرد 

دوخ لمع  زا  شیب  ادخ ، تمحر  هب  هدنب  نانیمطا 

ِیلَمَِعب یِّنِم  َُقثْوَأ  َِکتَمْحَر  َِکتَرِفْغَِمب َو  یِّنِإ 

4/48 .تسا رتشیب  ملمع  هب ) منانیمطا   ) زا وت ، تمحر  شزرمآ و  هب  منانیمطا  انامه 

هدنب ناهانگ  زا  رت  خارف  ادخ ، تمحر 

ِیبُونُذ ْنِم  ُعَسْوَأ  َُکتَمْحَر  َُکتَرِفْغََمل َو  ...یِّنِإ 

4/48 .تسا رت  عیسو  مناهانگ  زا  وت ، تمحر  شزرمآ و  انامه 

یهلا تمحر  و  هدنب ، ناهانگ 

ِهَرِفْغَْملا ِهَمْحَّرلِاب َو  ْمِْهیَلَع  َتْدُع  ْنَأ  ِمْرُْجلا  ِمیِظَع  یَلَع  ْمِِهفوُکُع  ُلوُط  َکْعَنْمَی  َْمل  َُّمث 
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7/48 .تشادنزاب یشخبب ، شزرمآ  تمحر و  ناشیا  هب  هکنیا  زا  ار  وت  گرزب ، ياه  مرج  رب  نانآ  ِرایسب  رارصا  سپس 

شناگدیزگرب رب  ادخ ، تمحر 

َمیِهاَْربِإ ِلآ  َمیِهاَْربِإ َو  َِکئاَیِفْصَأ  یَلَع  َِکتاَّیَِحت  َِکتاَکََرب َو  َِکتاَوَلَصَک َو  ...ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

لآ میهاربا و  تناگدیزگرب : رب  هک  ییاه  ّتیحت  اه و  تکرب  اه و  تمحر  دننام  .تسرف  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادـنوادخ ،
.يداتسرف میهاربا 

11/48

وا تمحر  ادخ ، رفیک  هدنهد  ناما  اهنت 

َُکتَمْحَر اَّلِإ  َِکباَقِع  ْنِم  ُریُِجی  ال 

.دهد یمن  هانپ  تتمحر  زج  ترفیک ، زا 

13/48

هدنب رب  یسک  ندرکن  محر  ادخ و  باذع 

ِینُمَحْرَی يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَْتبَّذَع  ْنِإ 

نم هب  هکنآ  تسیک  سپ  ینک ، باذع  ارم  رگا 
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؟15/48 دنک محر 

ادخ ینابرهم  تمحر و  تساوخرد 

ِینْمَحْرا َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َکُمِحْرَتْسَأ ، َو 

.نک محر  نم  هب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مهاوخ ، یم  تمحر  وت  زا  و 

22/48

ینابرهم تمحر و  ياه  يوج  ندومن  ناور 

اَهَتْرَشَن ٍهَمْحَر  ِلِواَدَج  ...ْنِم  ْمَک 

.يدومن ناور  هک  یتمحر  ياه  يوج  رایسب  هچ 

11/49

ادخ تمحر  زا  ندشن  دیماان 

اًعیِمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ، ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  َال  ْمِهِسُْفنَأ  یَلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِداَبِع  اَی 

2/50 .دزرمآ یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دیوشن  دیماان  ادخ  تمحر  زا  دیا ، هدرک  فارسا  دوخ  هرابرد  هک  نم  ناگدنب  يا 

هدنب فیعض  ناوختسا  بات و  یب  ناج  رب  ادخ ، ینابرهم 

َهَعُولَْهلا َهَّمِّرلا  ِهِذَه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِمب  َو  َِکئاَمْسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملِاب َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأَف 

هب تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادنوادخ ، سپ 

5/50 .ییامن محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا  بات و  یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز 

ادخ ینابرهم  تساوخرد  ّتلع 

ٌریِسَی يِرَطَخ  َو  ٌریِقَح ، ٌءوُْرما  یِّنِإَف  َّمُهَّللا  ِینْمَحْراَف 

6/50 .تسا كدنا  متلزنم  و  مریقح ، يدرف  نم  اریز  .نک  محر  نم  رب  ادنوادخ ، سپ 

یهلا تمحر  هلیسو  هب  هدنب ، نداد  يرترب 
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َِکتَمْحَر ْنِم  ِِهب  ِینَْتلَّضَف  اَم  یَلَع  ٌلْهَأ ... -  ِدْمَْحِلل  َْتنَأ  َو  َكُدَمْحَأ -  یَِهلِإ 

.يداد 1/51 يرترب  نآ  هلیسو  هب  ارم  هک  تتمحر  رب  یساپس ، هتسیاش  وت  مرازگ و  ساپس  ار  وت  نم ، يادخ 

شراسخر مامت  اب  هدنب  نداتفا  رب  ادخ ، ندومن  محر 

یِمَدَق َهَّلَز  یِهْجَو َو  ِّرُِحل  ِیتَْوبَک  ْمَحْرا 

4/53 .نک محر  میاه  ماگ  شزغل  رب  و  مراسخر ، مامت  اب  منداتفا  ور  هب  رب 

گرم یکیدزن  هدنب و  يریپ  رب  ادخ ، ندومن  محر 

ِیتَلیِح َهَِّلق  ِیتَنَکْسَم َو  یِفْعَض َو  ِیلَجَأ َو  َباَِرْتقا  َو  یِماَّیَأ ، َداَفَن  َو  ِیتَْبیَش ، ْمَحْرا 
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4/53 .نک محر  ما  یگراچیب  ما و  يدنمزاین  ما و  یناوتان  مگرم و  ندش  کیدزن  میاهزور و  ندیسر  رخآ  هب  ما و  يریپ  رب 

ادخ تمحر  هب  يدنمزاین  نامز 

يَِرثَأ اَْینُّدلا  َنِم  َعَطَْقنا  اَذِإ  ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو 

5/53 .نک محر  نم  هب  دوش ، عطق  ایند  زا  مرثا  هک  یماگنه  نم ! يالوم 

یِمْسِج َِیَلب  اَذِإ  ِیلاَح  ِیتَروُص َو  ِرُّیَغَت  َْدنِع  ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو 

6/53 .نک محر  نم  رب  ددرگ ، هدیسوپ  مدسج  هک  یماگنه  ملاح  و  متروص ، ندش  نوگرگد  ماگنه  نم ! يالوم 

يِرْشَن يِرْشَح َو  ِیف  ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو 

7/53 .نک محر  نم  هب  مندش  هدنز  ندش و  هتخیگنارب  رد  و  نم ! يالوم 

ارس ود  رد  ادخ ، ینابرهم 

اَمُهَمیِحَر ِهَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا َو  َناَمْحَر  اَی 

1/54 .ود نآ  رد  نابرهم  ترخآ و  ایند و  رد  هدنشخب  يا 

: دنک یم  باجیا  ادخ  تمحر  هچنآ 

( تسار هار  هب  ، ) ناگدنب تشگزاب  راظتنا  .أ 

اًْملِح ِِهتَْفأَِرب  اَنَتَعَجاَُرم  َرَظَْتنا 

21/1 .دیشک راظتنا  ار  ام  تشگزاب  يرابدرب ، يور  زا  شا  ینابرهم  هب 

ناگدنب رفیک  رد  ادخ ، ندرکن  باتش  .ب 

اًمُّرَکَت ِِهتَمْحَِرب  اَناَّنََأت  َْلب  ِِهتَمِْقِنب ، اَْنلِجاَُعی  َْمل 

.داد تلهم  ام  هب  تمارک ، يور  زا  شتمحر  هب  هکلب  .دومنن  هلجع  ام  بوکرس  رد 

21/1

ُمیِرَک اَی  َكِْوفَع  ْنِم  اًمَرَک  ...َِهبْوَّتلا  َیلِإ  ْمُهَتَلَجاَعُم  ُكُْرتَت 
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9/45 !. میرک يا  تسوت ، تشذگ  زا  تمارک ، همه ) نیا   ) هک ینک ، یم  كرت  ار  ناشیا  رفیک  رد  باتش  هبوت ، ماگنه  ات 

دنتساوخ هچنآ  زا  نانمؤم  نداد  هانپ  .ج 

ِتاَنِمْءوُْملا َنِینِمْءوُْملا َو  َعیِمَج  َِکتَمْحَِرب َو  َِکلَذ  ِّلُک  ْنِم  ِینْذِعَأ 

10/8 .هد هانپ  دش  هتفگ  هچنآ  زا  تتمحر  هب  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  همه  ارم و 

شزرمآ لحم  یمارگ و  يارس  رد  ندمآ  درگ  .د 

َِکتَماَرَک َو ِراَد  ِیف  َِکتَْفأَِرب  َعِمَتَْجن  یَّتَح  اَمِهِیف  ِینْعِّفَشَف  ِیل  َُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَـس  ْنِإ  َو  َِّیف ، اَمُهْعِّفَـشَف  اَمَُهل  َُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَـس  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 
َِکتَمْحَر َِکتَرِفْغَم َو  ِّلَحَم 

ناشیا يارب  تشزرمآ  رگا  ادنوادخ و 
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رد وت  رهم  هب  ات  .امرف  نانآ  عیفـش  ارم  سپ  تفرگ ، یـشیپ  نم  يارب  تشزرمآ  رگا  .نادرگ و  نم  عیفـش  ار  ناـنآ  سپ  تفرگ ، یـشیپ 
.مییآ درگ  تتمحر  شزرمآ و  لحم  وت و  تمارک  يارس 

15/24

ناگدنب ياه  تساوخرد  ياطع  ه ._

َِکتَمْحَر َکِقِیفْوَِتب َو  َِکلَذ  َعیِمَج  اَنِطْعَأ  َّمُهَّللا 

12/25 .امرف اطع  ام  هب  ار  اه ) تساوخرد   ) نآ همه  تتمحر  قیفوت و  هب  ادنوادخ 

نآرق يرترب  یگرزب و  ندناسانش  .و 

ِِهب ِبیِطَْخلا  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  ُهَلْضَف ، ُهَفَرَش َو  َِکتَمْحَِرب  اَنَْتفَّرَع  ...اَمَکَف  َّمُهَّللا 

دورد دـنار ، نخـس  نآ  اب  هک  دّـمحم  رب  سپ  یتخومآ ، ام  هب  ار  نآ  تلیـضف  تفارـش و  دوخ  تمحر  هب  هک  نانچمه  سپ  ادـنوادخ ،
.تسرف

6/42

دحل یگنت  نتشگ  داشگ  .ز 

اَنِدِحاَلَم ِقیِض  ِیف  َِکتَمْحَِرب  اََنل  ْحَْسفا  َو 

14/42 .نادرگ داشگ  ام  يارب  ار  نامیاهدحل  یگنت  تتمحر ، هب  و 

نتفرگ رارق  هبترم  نیرتالاب  ِناراوازس  فص  رد  .ح 

یَلْعَْألا َعِیفَّرلا  َّقَحَتْسا  ِنَم  ِمْظَن  ِیف  اَْنلَعْجا  َو 

َِکتَمْحَِرب

12/44 .هد رارق  دنا ، هتشگ  هبترم  نیرتالاب  ّقحتسم  وت ، تمحر  هطساو  هب  هک  یناسک  فص  رد  ار  ام  و 

دوش هانگ )  ) هراّفک ببس  هچنآ  هب  ناگدنب  نتشامگ  .ط 

ُدَْفنَت َال  ِیتَّلا  َِکتَْفأَِرب  ِهِیف  اَّنِم  َتْرَْکنَأ  اَِمل  ًهَراَّفَک  ًهَّطِح َو  ُنوُکَی  اَِمب  اَْنلِمْعَتْسا  َو 

یمن ام  رب  هک  دوش  یم  ییاهراک  هراّفک  نتخیرورف و  ببـس  هک  يراک  هب  هام )  ) نیا رد  ار  ام  دوش ، یمن  دوباـن  هک  تا  یناـبرهم  هب  و 
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47/45 .رامگب يدنسپ ،

تمالس يارس  رد  مالسلا ،  مهیلع  همئا  اب  ندوب  .ي 

َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب ، ِماَلَّسلا  ِراَد  ِیف  ْمُهَعَم  اَْنلَعْجا 

65/47 .نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تدوخ ، تمحر  هب  .هد  رارق  تشهب )  ) یتمالس هناخ  رد  نانآ  هارمه  هب  ار  ام 

هدنب يارب  ّقح ، رد  یهار  نداد  رارق  .ك 

ٍهَمْحَر ِّلُک  ْنِم  اًقیِرَط  ِّقَْحلا  ِیف  ِیل  ْلَعْجا 

129/47 .هد رارق  یهار  یتمحر  ره  زا  ّقح ، ياتسار  رد  نم  يارب 

هدنب رب  ادخ ، ناسحا  .ل 

628 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1227 

http://www.ghaemiyeh.com


َِکتَمْحَِرب َّیَلَع  ْدُع 

8/48 .نک یکین  نم  رب  ْتتمحر  هب 

هدنب رب  الب ، ندماینورف  .م 

ِِهتَحاَِسب َّلَح  اَم  َُکتَمْحَر -  َال  َْول  ِیب -  َّلُحَی  ْنَأ  َداَک  ْدَق  َو 

8/49 .دمآ دورف  شدوخ  رب  هچنآ  دیآ ، دورف  نم  رب  دوب  کیدزن  دوبن ، وت  تمحر  رگا  و 

یهلا ششخب  هب  هدنب ، ندنادرگزاب  .ن 

َِکتَمْحَِرب َِکتَماَرَک  ْنِم  ِرِیثَْکلِاب  ِینَِیْنُثت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

.ینادرگزاب دوخ  ششخب  ِيرایسب  هب  ارم  شیوخ  تمحر  اب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم ، يادخ 

10/52

هدننک هارمگ  ياه  شیامزآ  زا  هدنب ، نداد  ییاهر  .س 

َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  ِنَتِْفلا  ِتاَّلِضُم  ْنِم  ِینَِّجن 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تدوخ ، تمحر  هب  .هد  تاجن  هدننک  هارمگ  ياه  شیامزآ  زا  ارم 

8/54

هرهچ راسخر 

نذا تصخر 

ّدر

هدنب یناشیپ  رب  ادخ ، ندزن  ّدر  تسد 

َْکیَدَی َْنَیب  ُْتبَصَْتنا  ِدَق  ِّدَّرلِاب َو  ِینْهَبَْجت  َال  ...یَِهلِإ 

17/16 .نزن ما  یناشیپ  رب  در  تسد  ما  هداتسیا  وت  هاگشیپ  رد  هک  یلاح  رد  نم  يادخ 

ِْهیَلَع ِهَّلاَّدلا  َلْهَأ  ِّدَّرلِاب  ُهَبْجَی  َال  ْنَم  اَی 
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5/46 .دنز یمن  دنراد ، دامتعا  وا  ّتبحم  هب  هک  نانآ  یناشیپ  رب  در  تسد  هک  یسک  يا 

ِیَتلَأْسَم ِیف  ِّدَّرلِاب  ِینْهَبَْجت  َال  َو 

.نزن ما  یناشیپ  رب  در  تسد  مشهاوخ ، رد  و 

25/46

ََکل َنیِِدناَعُْملا  ِِهب  َتْهَبَج  اَِمب  ِینْهَبَْجت  َال 

.نزن ما  یناشیپ  رب  در  تسد  يا ، هدز  دوخ  اب  نایوج  هزیتس  یناشیپ  رب  در  تسد  هک  هنوگنامه 

116/47

ابع ادر 

يراوخ تلاذر 

قزر

یفاک هزادنا  هب  يزور  نتفاین 

ِفاَفَْکلا ِناَدِْقف  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَن  َو 

.یفاک يزور  نتفاین  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

7/8
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ناراوخ يزور  زا  نتساوخ  يزور  ببس 

َِکقْزِر َلْهَأ  َقِزْرَتْسَأَف  ِراَْتقِْإلِاب ، یِهاَج  ْلِذَْتبَت  َال  َو  ِراَسَْیلِاب ، یِهْجَو  ْنُص 

يزور دنتــسه ، وـت  راوـخ  يزور  هـک  یناـسک  زا  اـت  زیرم ، ورف  یتسدــگنت ، اـب  ار  مهوکــش  نـک و  ظـفح  يرگناوـت  اــب  ار  مـیوربآ 
26/20 .مهاوخب

َنِیقوُزْرَْملا ِْدنِع  ْنِم  َکَقاَزْرَأ  اَنْسَمتلا  یَّتَح  ...ِّنَّظلا  ِءوُِسب  اَِنقاَزْرَأ  ِیف  اَنَْتیَلَْتبا  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

تـساوخرد ناراوخ  يزور  زا  ار  وت  ياه  يزور  هک  ییاج  اـت  .يدومزآ  ینامگدـب ، هب  ْناـمیاه  يزور  رد  ار  اـم  وت  اـنامه  ادـنوادخ 
1/29 .میدومن

نیدلاو يارب  نادنزرف ، ياه  يزور  نتشگ  ناوارف 

ْمُهَقاَزْرَأ يِدَی  یَلَع  ِیل َو  ْرِرْدَأ 

.امن 2/25 رایسب  ار  ناشیاه  يزور  نم  تسد  هب  نم و  يارب 

ناگدنب زا  یخرب  رب  لالح ، يزور  یخارف 

َکِمَرَک َكِدوُِجب َو  ِعِساَْولا  َِکلْضَف ، ْنِم  ُلاَلَْحلا  ُقْزِّرلا  ُمِْهیَلَع  ِعَسوُْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

رارق هدـش ، راشرـس  ناـنآ  يارب  لـالح  يزور  تا  هدرتـسگ  لـضف  زا  وـت  مرک  دوـج و  هـب  هـک ) ناـنآ   ) زا روـما )  ) نآ هـمه  رد  ارم  و 
11و10/25 .هد

ناملسم دهاجم  ِيزور  يدنمورین ،

َهَّدِّشلا ُْهقُزْرا  َو 

14/27 .نک شا  يزور  ار ، يدنمورین  و 

اه يزور  رد  ینامگدب  هدنب و  شیامزآ 

ِّنَّظلا ِءوُِسب  اَِنقاَزْرَأ  ِیف  اَنَْتیَلَْتبا  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

1/29 .يدومزآ ینامگدب ، هب  ْنامیاه  يزور  رد  ار  ام  وت  انامه  ادنوادخ 

ادخ بناج  زا  ناگدنب ، يزور  ِتلافک 
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َْتنِمَـض اَِمب  ِلاَِغتْـشِِالل  اًمْـسَح  َو  ِِهب ، َْتلَّفَکَت  يِذَّلا  ِقْزِّرلِاب  اَنِماَم  _ ِتْهاـِل اًـعِطاَق  ...َکـِیْحَو  ِیف  َِکتَدِـع  ْنِم  ِِهب  َتْحَّرَـص  اَـم  ْلَـعْجا  َو 
َُهل َهَیاَفِْکلا 

عطق يا و  هدرک  تلافک  دوخ  هک  يا  يزور  هب  ام  مامتها  عطق  بجوم  يا ، هدومن  نایب  دوخ  یحو  رد  هک  ار  يراکـشآ  ياه  هدـعو  و 
3/29 .هد رارق  يا  هدومرف  تنامض  ار  نآ  تیافک  دوخ  هچنآ  هب  ام  لاغتشا 

ناگدنب يزور  ندوب  نامسآ  رد 

َنوُدَعُوت اَم  ْمُُکقْزِر َو  ِءاَمَّسلا  ِیف  ...ُقَدْصَْألا َو  ُّقَْحلا  َُکلْوَق  َْتلُقَف َو 

نامــسآ رد  دـیوش ، یم  هداد  هدــعو  نآ  هـب  هـچنآ  امــش و  يزور  و  : » تـسا نـیرت  تـسرد  تـسار و  وـت  هدوـمرف  يدوـمرف و  سپ 
4/29« .تسا

فافک هزادنا  هب  يا  يزور 

ٍلِصاَو ٍفاَفَک  ْوَأ  ٍلِضاَف  ٍعْسُِوب  ُْهنِم  ینْرِجَأ  َو 

نآ زا  یفاک ، ِيزور  ناوارف و  ِتورث  اب  ارم  و 
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2/30 .هد تاجن  ضرق ) )

لالح بابسا  زا  يا  يزور 

ِیقاَزْرَأ ِلاَلَْحلا  ِباَبْسَأ  ْنِم  ِرْجَأ 

.نادرگ هتسویپ  لالح ، بابسا  زا  ار  میاه  يزور 

3/30

ادخ يزور  هب  يدنمزاین  و  ردام ، مِحر  رد  نینج  كاروخ 

اَهَفْوَج ِینَْتنَکْسَأ  ِیتَّلا  َِکتَمَِأل  ُهَْتیَرْجَأ  ٍباَرَش  ٍماَعَط َو  ِلْضَف  ْنِم  اًتُوق  ِیل  َْتلَعَج  ...َِکقْزِر  َیلِإ  ُتْجَتْحا  اَذِإ  یَّتَح  ...

كاروخ میارب  يدوب ، هدومرف  رّرقم  تزینک  يارب  هک  یندـیماشآ  یندروخ و  يدایز  زا  .مدـش  جاتحم  وت  يزور  هب  هک  یماگنه  اـت  ...
24/32 .يداد ياج  وا  نورد  رد  ارم  هک  يردام )  ) نامه .يداد  رارق 

ناگدنهد يزور  نیرتهب  ادخ ،

َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  َکَّنِإ 

.یناگدنهد يزور  نیرتهب  وت  هک  یتسرد  هب 

28/32

وا رب  هدنب ، يزور  ندنادرگ  ناسآ 

ِیقْزِر َّیَلَع  ْلِّهَس 

28/32 .امرف ناسآ  نم  رب  ار  ما  يزور 

هدنب يزور  يارب  ناسآ ، یهار  ندومن  مهارف 

اًلِیبَس ِیقْزِر  َیلِإ  َلِّهَُست  ْنَأ  ِیف  َُکلَأْسَأ 

28/32 .ییامن مهارف ) ، ) ما يزور  يارب  ناسآ  یهار  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا 

ناگدنب ياه  يزور  هنالداع  میسقت 
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ِلْدَْعلِاب ِهِداَبِع  َشِیاَعَم  َمَسَق  َهَّللا  َّنَأ  ُتْدِهَش 

1/35 .دومن میسقت  هنالداع  ار  شناگدنب  ياه  يزور  ادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ 

يزور رب  نداتسرفن  تفآ 

ًهَهاَع اَنِِشیاَعَم  یَلَع  ْلِسُْرت  َال 

2/36 .تسرفن ام  تشیعم  رب  ینایز 

ادخ يزور  اب  اه ، لد  هسوسو  ندومن  نوریب 

َِکقْزِِرب اَنِروُدُص  َرَحَو  ْجِرْخَأ 

.اشگب تا  يزور  اب  ار ، نامیاه  لد  هسوسو 

4/36

يزور ندروخ  رثا  رد  تعاط ، رب  ییاناوت 

َِکتَعاَط یَلَع  ِِهب  يَْوقَی  يِذَّلا  َِکقْزِر  ْنِم  َلَکَأ  امِیف  َصاَصِْقلا  ُهْمُسَت  َْمل 

13/37 .یتساوخن صاقت  تفرگ ، ورین  تتعاط  رب  و  دروخ ، وت  يزور  زا  هچنآ  رد  وا  زا 

شندروخ يزور  رطاخ  هب  هدنب ، زا  نتساوخن  ضوع 

َِکقْزِر ْنِم  َلَکَأ  امِیف  َصاَصِْقلا  ُهْمُسَت  َْمل  َُّمث 
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13/37 .یتساوخن صاقت  دروخ ، وت  يزور  زا  هچنآ  رد  وا  زا  سپس 

ناگدنب يوس  هب  ناوارف ، ياه  يزور  نداد  قوس  لماع 

ِقاَزْرَْألا ِهَعَس  َبْصِخ  ِْشیَْعلا َو  َدَغَر  ِِهب  اَْنَیلِإ  ْقُس 

.هدب قوس  ام  يوس  هب  ار  ناوارف  ياه  يزور  هعسوت  یگدنز و  شیاسآ  نآرق ،)  ) نآ هلیسو  هب 

12/42

راک تیصعم  هب  ادخ ، يزور 

َكاَصَع ْنَِمل  ٌطوُْسبَم  َُکقْزِر 

16/46 .تسا هدرتسگ  هدرک ، ینامرفان  ار  وت  هک  یسک  يارب  وت  ِيزور 

یهلا ِيزور  ینیریش  هب  یبایماک 

َِکناَْحیَر َکِحْوَر َو  َِکتَمْحَر َو  َهَواَلَح  ...ِینْدِجْوَأ 

125/47 .نادرگ بایماک  تیزور ، یگدوسآ و  تتمحر و  ینیریش  زا  ارم 

خارف يزور  ياهرد  ندوشگ 

ِعِساَْولا َِکقْزِر  ...َباَْوبَأ  ِیل  ْحَْتفا 

.ياشگب نم  رب  ار  تخارف  يزور  ياهرد 

132/47

ادخ زا  يزور  بلط 

ِیْنقُزْرا َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َُکقِزْرَتْسَأ ، َو 

24/48 .هد يزور  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مبلط ، یم  يزور  وت  زا  و 

تیافک ردق  هب  هدنب ، هب  نداد  يزور 

ایِفْکَم ِینَْتقَزَر  ...َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1234 

http://www.ghaemiyeh.com


.يداد 1/50 يزور  نم  هب  تیافک ، ردق  هب  وت  ادنوادخ ،

هدنب هب  ادخ  يزور  نارگید ، زا  يزاین  یب 

َهَیاَفِْکلا اَهِّلُک  يِرُومُأ  ِیف  ِینَْتقَزَر  َو 

.يداد 2/51 يزور  نم  هب  میاهراک  همه  رد  ار  يزاین  یب  و 

ادخ يزور  اب  زج  هدنب ، يارب  یگدنز  ِدوبن 

؟ َِکقْزِِرب اَّلِإ  َُهل  َهاَیَح  َال  ْنَم  َْکنِم  َبُرْهَی  ْنَأ  ُعیِطَتْسَی  َْفیَک 

؟1/52 تسین شیارب  یگدنز  ْتا  يزور  هلیسو  هب  زج  هکنآ  دزیرگب ، وت  زا  دناوت  یم  هنوگچ 

ادخ ریغ  شتسرپ  ادخ و  زا  يراوخ  يزور 

َكَْریَغ ُُدبْعَی  َوُه  ُُهقُزَْرت َو  َْتنَأ  ْنَم  َْکیَلَع  ْمُُهنَوْهَأ  َو 

2/52 .دتسرپ یم  ار  وت  ریغ  وا  یهد و  یم  يزور  ار  وا  وت  هک  تسیسک  وت ، دزن  اهنآ  نیرت  تسپ  و 

: دنادرگ وا  يزور  هک  دهاوخ ، یم  ادخ  زا  هدنب  هچنآ 

ترخآ ادخ و  يارب  لمع  رد  تبغر  .أ 
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ِیتَرِخِآل ََکل  ِلَمَْعلا  ِیف  َهَبْغَّرلا  ِیْنقُزْرا 

8/22 .نادرگ ما  يزور  ار ، وت  يارب  لمع  رد  تبغر  ْمترخآ  يارب 

نآ هودنا  سرت  رفیک و  سرت  .ب 

ُْهنِم َِکب  ُریِجَتْسَأ  اَم  ََهبْأَک  ...َدِجَأ  یَّتَح  ...ِدیِعَْولا  ِّمَغ  َفْوَخ  ِیْنقُزْرا  َو 

9/22 .مبایرد مروآ ، یم  هانپ  وت  هب  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  هودنا  ات  .امرف  ما  يزور  ار  باذع ) (ي  اه هدعو  ِهودنا  ِسرت  و 

ِدیِعَْولا ِباَقِع  َفْوَخ  اَْنقُزْرا  َّمُهَّللا 

53/45 .نادرگ ام  يزور  ار  هدش  هدادرادشه  ِرفیک  ِسرت  ادنوادخ 

هدش هداد  هدعو  باوث  قوش  .ج 

ِدوُعْوَْملا ِباََوث  َقْوَش  ...ِیْنقُزْرا  َو 

9/22 .امرف ما  يزور  ار  یتشهب ) (ي  اه هدعو  ِشاداپ  ِقایتشا  و 

ِدوُعْوَْملا ِباََوث  َقْوَش  ...اَْنقُزْرا  َّمُهَّللا 

53/45 .نادرگ ام  يزور  ار  هدش  هداد  هدعو  ِشاداپ  ِقوش  ادنوادخ 

قح هب  فارتعا  .د 

ِمَقَّسلا ِهَّحِّصلا َو  ِرْسُْعلا َو  ِرُْسْیلا َو  ِیف  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اَِمب  ََکل  ِرْکُّشلا  ِیف  يِریِصْقَت  َْدنِع  َّقَْحلا  ِیْنقُزْرا  َو 

رد هک  ییاه  تمعن  هب  رکش  رد  هک  یماگنه  و 

11/22 .امرف ما  يزور  ار  قح  هب ) فارتعا  ، ) مدومن یهاتوک  يا  هتشاد  ینازرا  نم  هب  يرامیب  یتسردنت و  یتخس و  یناسآ و 

دسح زا  هنیس  یتمالس  ه ._

ِدَسَْحلا َنِم  ِرْدَّصلا  َهَماَلَس  ِیْنقُزْرا  َو 

.نادرگ ما  يزور  ار  دسح  زا  هنیس  تمالس  و 

12/22
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اه شزغل  اهاطخ و  زا  يرادهگن  .و 

ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  ِیف  َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحِالا  َو  اَیاَطَْخلا ، َنِم  َظُّفَحَّتلا  ِیْنقُزْرا  َو 

.هد يزور  ترخآ  ایند و  رد  اه ، شزغل  زا  يراد  نتشیوخ  اهاطخ و  زا  يراددوخ  ارم  و 

13/22

دنک یم  تساوخرد  ناگیاسمه  هرابرد  هک  ار  هچنآ  دننامه  .ز 

ْمُهَْدنِع امِیف  ِظوُظُْحلا  یَفْوَأ  ِیل  ْلَعْجا  َو  ْمُْهنِم ، َِکلَذ  َْلثِم  ِیْنقُزْرا  َو 

4/26 .هد رارق  نم  يارب  ار  اه  هرهب  نیرت  لماک  دنراد ، ناشیا  هچنآ  زا  امرف و  يزور  نانآ  بناج  زا  روما  نیمه  دننام  ارم  و 

مایپ تلاسر 
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ییاسر

ینتورف عوشخ و  نیرتاسر 

ِهِغَْلبَأ ِعوُشُْخلا َو  ِنَْیبَأ  َو  ِهِغَبْسَأ ، ِروُهَّطلا َو  ِّمَتَأ  یَلَع  ...اَِهتاَقْوَأ  ِیف  اََهل  َنیِّدَءوُْملا  ...ََهلِْزنَم  اَهِیف  اَْنلِْزنَأ  َو 

عوشخ نیرتاسر  نیرت و  نشور  و  ریگارف ، مامت و  یکاپ  اب  دوخ  تاقوا  رد  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  نوچمه  زاـمن ، هراـبرد  ار  اـم  و 
.دنا هدروآ  اج  هب 

9/44

ادخ تّجح  نتشگ  رتاسر 

َغَْلبَأ َُکتَّجُح  َنوُکَِتل  َْلب  ...اًزْجَع  َُکتاَنَأ  ْنُکَت  َْمل 

.دشاب رتاسر  وت  تّجح  هک  تسنآ  يارب  هکلب  .تسا  هدوبن  یناوتان  يور  زا  وت  ندومن  گنرد 

22/46

تمایق زیخاتسر 

يراگتسر

ناگدنب ندش  راگتسر  بابسا 

َنیِرِکاَّشِلل ٌزْوَف  ُهُرْکُش  ْنَم  اَی 

1/11 .تسا يراگتسر  نارازگ  ساپس  يارب  وا  ساپس  هک  يا 

َكاَضِِرب ِیتَزْوَف  ...اَِهب  ُنوُکَت  ...ِیئاَعُد  ْنِم  َْکیََدل  ُعَمْسَأ  َیِه  ٍهَوْعَِدب  ُْهنِم  ِیَنلاَنَیَف 

نم ياعد  زا  هک  دسر  نم  هب  وا  زا  ییاعد  سپ 

27/31 .دوش لصاح  نآ  هلیسو  هب  تا  يدونشوخ  هب  ما  يراگتسر  هک  تسا ، رت  یندینش  وت  دزن 

َكاَضِِرب ْمُهُزْوَف  ...َْتناَک  اَهِیف  ...َِکلْضَِفب َو  َكوُرَکَش  َو  َکِّنَِمب ، َكوُرَکَذَف 

تا يدونـشوخ  هب  ناشیراگتـسر  اـهنیا  همه )  ) رد دـندرازگ و  رکـش  ار  وت  تلّـضفت ، اـب  دـندرک و  داـی  ار  وت  تدوخ ، ِتمعن  اـب  سپ 
16/45 .تسا
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تمایق رد  يراگتسر 

ِداَعَْملا َزْوَف  ِیْنقُزْرا 

18/20 .امرف ما  يزور  ار  تمایق  ِيراگتسر 

ناراگتسر هرمز  رد  هدنب ، نداد  رارق 

َنیِِزئاَْفلا ِجْوَف  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

4/41 .هد رارق  ناراگتسر  هورگ  رد  ارم  و 

ناگدنب ندش  راگتسر  رب  ادخ ، هدارا 

َْکیَلَع ِهَداَفِْولِاب  ْمُهَزْوَف  َو  ََکل ، ْمِِهتَرَجاَتُم  ِیف  ْمُهَْحبِر  ُدیُِرت  َكِداَبِِعل ، َکِسْفَن  یَلَع  ِمْوَّسلا  ِیف  َتْدِز  يِذَّلا  َْتنَأ 

رد دـنرب و  دوس  وت ، اب  ناشندرک  تراجت  رد  یهاوخ  یم  .يا  هدوزفا  دوخ  رب  نآ  ياـهب  رد  تناگدـنب ، اـب  دتـس  داد و  رد  هکنآ  ییوت 
12/45 .دنوش راگتسر  وت ، بناج  زا  نتفای  ینوزفا  وت و  يوس  هب  ندمآ 

ییاوسر

ادخ دزن  ناگدنب ، نتخاسن  اوسر 
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َْکیََدل اَنْحَضْفَت  َال 

6/5 .نکن اوسر  دوخ  شیپ  ار  ام 

لامعا ناگدنسیون  دزن  ناگدنب  نتشگن  اوسر 

اَِنلاَمْعَأ ِءوُِسب  ْمُهَْدنِع  اَنِزُْخت  َال 

.نادرگن 15/6 اوسر  نامراتفر  یتشز  ببس  هب  اهنآ  دزن  ار  ام 

شنتخاسن اوسر  و  هدنب ، بیع  ندناشوپ 

ِینْحَضْفَت ْمَلَف  َّیَلَع  اَهَتْرَتَس  ٍهَِبئاَع  ْنِم  ْمَکَف 

21/16 .يدرکن میاوسر  يدناشوپ و  نم  رب  هک  ییاه  بیع  رایسب  هچ 

هدنب ندومنن  اوسر 

...ِینْحَضْفَت ْمَلَف  َكِْرتِِسب  ِینَتْدَّمَغَت  ْدَق  ْذِإَف  یَِهلِإ 

32/16 ...يدرکن میاوسر  يدناشوپ و  دوخ  وفع )  ) هدرپ هب  ارم  هک  نونکا  نم ، يادخ 

تشز رادرک  ِيرگاوسر 

َکِمْکُح ِیف  ُهَحَضَف  اَم  ِحِیبَق  ...ْنِم  َِکب  َثاَغَتْسا 

9/31 .هتساوخ کمک  وت  زا  تسا ، رگاوسر  وت  مکح  رد  هک  یتشز  راک )  ) زا

ییاوسر هاگیاج  رد  هدنب ، يراگدنام  و  ناهانگ ،

َِکئاَنِِفب ِيْزِْخلا  َماَقَم  ِیبُونُذ  ِّبَر  اَی  ِیْنتَماَقَأ  ْدَقَف 

ارم تهاگرد ، هب  مناهانگ  نم ، راگدرورپ  يا  سپ 

23/31 .هدومن راگدنام  ْییاوسر  هاگیاج  رد 

ناهانگ ییاوسر  زا  هدنب ، نتشاد  تمالس 

اًْرتِس اَهِِحئاَضَف  ْنِم  ِیل  َُکتَِیفاَع  َْتناَک  اَُهتْحَرَتْجا ، ٍبُونُذ  ِِرئاَبَک  َو 
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.دیدرگ یششوپ  نم  يارب  نآ ، ياه  ییاوسر  زا  وت  نتشاد  تیفاع  هک  ما  هداد  ماجنا  یگرزب  ناهانگ  و 

18/32

یتسه يارس  ياه  ییاوسر  زا  هدنب ، نداد  هانپ 

ِءاَقَْبلا ِراَد  ِتاَحیِضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف  ...َكِْوفَِعب  ِینَتْرَتَس  ْذِإ  َّمُهَّللا َو 

21/32 .زاس نمیا  ارم  یقاب ، يارس  ياه  ییاوسر  زا  سپ  يدناشوپ ، تشیاشخب  هب  ارم  هک  نونکا  ادنوادخ و 

تشز راک  باکترا  رثا  رد  هدنب ، نتخاسن  اوسر 

ُهْحَضْفَت ْمَلَف  َهَشِحاَْفلا  َبَکَتْرا  َو  ُهْرَهْشَت ، ْمَلَف  َهَِبئاَْعلا  َفَرَْتقا  ِدَق  اَنُّلُکَف 

اوسر ار  وا  سپ  دروآ ، اج  هب  تشز  رادرک  يدرکن و  يراکدـب ) رد   ) روهـشم ار  وا  داد ، ماجنا  دنـسپان  راـک  اـم  زا  مادـک  ره  هک  ارچ 
1/34 .يدومنن

ادخ زا  هدنب ، هدنهدرازآ  ندشن  اوسر  ِتساوخرد 
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ِیب َبَسَتْکا  اَّمَع  ُهْفِشْکَت  َال  ...یِّنِم َو  ِِهب  ََّملَأ  اَم  َُهل  ْرِفْغاَف  ...ِْهیَلَع  َتْرَظَح  اَم  یِّنِم  َلاَن  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

نم رب  هچنآ  زا  ار  وا  سپ  يدوب ، هتـسنادن  زیاج  وا  رب  هک  تفرگ ) يزیچ  نم  زا  و   ) دناسر یبیـسآ  نم  هب  هک  يا  هدـنب  ره  ادـنوادخ و 
2/39 .زاسن شیاوسر  هدرک ، نم  رب  هچنآ  زا  زرمایب و  تشاد ، اور 

هدنب هدننکاوسر  روما  ندناشوپ 

اًراَنَش َكَْدنِع  ِینُقِْحُلی  اَم  ْمُْهنَع  ِوْطا  َو 

3/41 .ناشوپب نانآ  زا  دیامن ، یم  اوسر  ارم  وت  دزن  هچنآ  و 

تمایق رد  ناگدنب ، نتخاسن  اوسر 

اَنِماَثآ ِتاَِقبوُِمب  ِهَماَیِْقلا  يِرِضاَح  ِیف  اَنْحَضْفَت  َال 

14/42 .نکن اوسر  تمایق ، ِنارضاح  ربارب  رد  نام ، هدننک  كاله  ناهانگ  اب  ار  ام 

شندرکن اوسر  هدنب و  هانگ )  ) ندناشوپ

ُهَتْحَضَف َْتئِش  َْول  ْنَم  یَلَع  ُُرتْسَت 

8/45 .يدومن یم  شیاوسر  یتساوخ ، یم  رگا  هک  یسک  رب  یناشوپ  یم 

ییاوسر راوازس 

ِْعنَْملا ِهَحیِضَْفِلل َو  َْکنِم  ٌلْهَأ  اَمُهاَلِک  َو  ُهَتْعَنَم ، َْتئِش  َْول  ْنَم  یَلَع  ُدوَُجت  َو  ُهَتْحَضَف ، َْتئِش  َْول  ْنَم  یَلَع  ُُرتْسَت 

رگا هک  یسک  رب  یشخب  یم  و  يدومن ، یم  شیاوسر  یتساوخ ، یم  رگا  هک  یسک  رب  یناشوپ  یم 

.دنتّیمورحم ییاوسر و  راوازس  وت  بناج  زا  ود  ره  هکنآ  لاح  .يدرک و  یم  شمورحم  یتساوخ ، یم 

8/45

هدننکاوسر ياه  ینامرفان  زا  نداتسیازاب 

ِتَابْوَْحلا ِحِضاَوَف  َو  ِتاَئِّیَّسلا ، ِِحئاَبَق  ْنَع  َراَجِدْزِالا  َِیْبلَق  ْرِعْشَأ  َو 

107/47 .ناشوپب هدننکاوسر  ياه  ینامرفان  تشز و  ناهانگ  زا  يراددوخ  هب  ار  ملد  و 
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ادخ ناتسود  ربارب  رد  ندشن  اوسر 

َِکئاَِیلْوَأ ْيَدَی  َْنَیب  ِینْحَضْفَت  َال 

114/47 .نادرگن میاوسر  تناتسود  ربارب  رد 

نآ ندومن  اوسر  ای  هانگ ، ندناشوپ 

َرَهْشَت ْنَأ  َیلِإ  َْکنِم  ُبَْرقَأ  َُرتْسَت  ْنَِأب  َکَّنَأ  َو  َِبقاَُعت ، ْنَِأب  َْکنِم  َیلْوَأ  َوُفْعَت  ْنَِأب  َکَّنَأ 

116/47 .يزاس اوسر  هکنیا  ات  يرت  کیدزن  یشوپ  هدرپ  هب  .ینک و  رفیک  هکنیا  ات  يرت  هتسیاش  شیاشخب  هب  وت  هک  یتسرد  هب 

ییاوسر ماقم  رد  هدنب ، نتشادن  اپ  هب 

َِکتَرِخآ ِیف  ُهَْلثِم  ِینْمُِقت  اَلَف  َكاَْینُد  ِیف  ٍهَحیِضَف  َماَقَم  ِینْمُِقت  َْمل  ْذِإ  َو 

120/47 .رادن اپ  هب  ییاوسر ) ماقم  رد   ) ارم تترخآ  رد  نآ  دننام  سپ  یتشادن ، اپ  هب  ییاوسر  ماقم  رد  تیایند  رد  ارم  هک  نامز  نآ  و 
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دنوادخ یشوپ  بیع  مدع  تروص  رد  هدنب ، ییاوسر 

َنیِحوُضْفَْملا َنِم  ُْتنَُکل  ِیتَرْوَع  َكُْرتَس  َال  ْوَلَف 

.مدوب ناگدشاوسر  زا  هنیآ  ره  دوبن ، ما  یگدنمرش  تابجوم ) زا   ) وت یشوپ  بیع  رگا  سپ 

7/51

شتّین ببس  هب  هدنب ، نتخاسن  اوسر 

ِیتَریِرَِسب ِینْحَضْفَت  َْمل  یَِهلِإ 

11/51 .يدرکن اوسر  ارم  منورد  زار  یکاپان )  ) هب نم ، يادخ 

هداتسرف لوسر 

ندیسر

شا یگدنز  نایاپ  هب  هدنب  ندیسر 

ِهَِرثَأ یَْصقَأ  َغََلب  اَذِإ  ...

6/1 .دسر شرمع  نایاپ  هب  هک  ینامز  ...

ادخ زا  يربنامرف  هب  ندیسر 

ِهِْوفَع ِِهتَعاَط َو  َیلِإ  ًهَلْصُو  ُنوُکَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

29و27/1 .میسرب وا  شیاشخب  تعاط و  هب  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

ادخ مایپ  ندناسر  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمحز 

َِکَتلاَسِر ِغِیْلبَت  ِیف  ُهَسْفَن  َبَأْدَأ 

.تخادنا جنر  هب  ار  دوخ  وت ، مایپ  غیلبت  رد 

13/2

ادخ ناربمایپ  هب  بیغ  هدنناسر 
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َِکلُسُر َیلِإ  ِْبیَْغلا  ِلاَّمُح  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

10/3 .دنشاب یم  تنالوسر  رب  یناهن  رابخا  ناگدنناسر  هک  اهنآ  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

ادخ ناگداتسرف  رب  ناگدنب ، دورد  ندناسر 

ْمِهِیف ِلْوَْقلا  ِنْسُح  ْنِم  اََنل  َتْحَتَف  اَِمب  اَْنیَلَع  ِّلَصَف  ْمِْهیَلَع  اَنَتاَلَص  ْمُهَتْغََّلب  َو  َِکلُسُر ، َِکتَِکئاَلَم َو  یَلَع  َْتیَّلَص  اَذِإ  َّمُهَّللا َو 

هک وکین  راتفگ  ببس  هب  ام  رب  سپ  يدناسر ، ناشیا  هب  ار  ام  دورد  يداتـسرف و  دورد  تنالوسر  ناگتـشرف و  رب  هک  هاگنآ  ادنوادخ و 
26/3 .تسرف دورد  يا ، هتخاس  ناور  ام  نابز )  ) رب ناشیا  هرابرد 

نیعبات هب  هباحص  زا  ییاهزیچ  ندناسر 

ْمِْهَیلِإ اْوَّدَأ  امِیف  ْمُهَنوُمِهَّتَی  َال 

.دننز یمن  تمهت  دندناسر ، اهنآ  هچنآ  هب 

12/4

یشوخ تّذل و  هب  یبای  تسد  باوخ و 
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ًهَوْهَش ًهََّذل َو  ِِهب  اُولاَنَِیل  ...اًساَِبل  ُهَلَعَج  ...َْلیَّللا َو  ُمَُهل  َقَلَخَف 

.دنبای لد  ماک  یشوخ و  نآ  ببس  هب  ات  تخاس  ششوپ  ار  نآ  دیرفآ و  نانآ  يارب  ار  بش  سپ 

5/6

ایند ینونک  دوس  هب  ندیسر 

ْمُهاَْینُد ْنِم  ِلِجاَْعلا  ُْلیَن  ِهِیف  اَِمل  اًبَلَط  ِهِضْرَأ ، ِیف  اوُحَرْسَی 

6/6 .ایند زا  ینونک  دوس  هب  ندیسر  يارب  دنتفا ، وپاکت  هب  نیمز  رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هلیسو  هب  ادخ ، مایپ  ندناسر 

اَهاَّدَأَف َکََتلاَسِر  ُهَْتلَّمَح  ...َكُْدبَع  اًدَّمَُحم  َّنَأ 

22/6 .داد ماجنا  ار  نآ  سپ  يداد ، وا  رب  ار  دوخ  تلاسر  .تسوت  هدنب  دّمحم  انامه 

هدنب هب  يراتفرگ ،) الب و   ) ندناسر

َّیَلَع ُهَتْدَرْوَأ  َِکتَرْدُِقب  َو 

.يدومن دراو  نم  رب  ار  نآ  تتردق  هب  وت  و 

6/7

هدناسر ادخ  هچنآ  يارب  يا ، هدننادرگرب  ندوبن 

َتْدَرْوَأ اَِمل  َرِدْصُم  اَلَف 

يا هدننادرگزاب  يدناسر ، نم  هب  هچنآ  يارب  سپ 

7/7 .تسین

تغارف ماگنه  ناگدنب ، هب  یگتسخ  ندیسرن 

ٌهَمْأَس ِهِیف  اَنُقَْحَلت  َال  َو  ٌهَِعبَت ، ِهِیف  اَنُکِرُْدت  َال  ٍهَماَلَس ، َغاَرَف  ُْهلَعْجاَف  .ٍلْغُش  ْنِم  اًغاَرَف  اََنل  َتْرَّدَق  ْنِإَف 

ام هب  يا  یگتـسخ  دریگن و  ار  ام  یهانگ  نآ  رد  هک  هد  رارق  یتسردـنت  اب  ار  نآ  سپ  يا ، هدومن  رّدـقم  راک  زا  تغارف  ام  يارب  رگا  و 
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2/11 .دسرن

اه هتساوخ  هب  ندیسر  ِندوب  ادخ  دزن 

ِتاَِبلَّطلا ُْلیَن  ُهَْدنِع  ْنَم  اَی 

.تسوا دزن  اه  هتساوخ  هب  ندیسر  هکنآ  يا 

2/13

شا هتساوخ  هب  ندیسر  اب  هدنب ، يرای 

یِِفقْوَم ْنَع  ِیلاَوَز  َْلبَق  ِیلْءوُس  ِْلیَن  ِیتَجاَح َو  ِءاَضَق  ِیتَِبلَط َو  ِحُْجِنب  ِینَّلََوت 

23/13 .امرف يرای  ارم  ناکم ، نیا  زا  منتفر  زا  لبق  ما ، هتساوخ  نتفای  و  متجاح ، ندش  اور  ما و  هتساوخ  نتشگ  هدروآرب  هب 

هدیسر هدنب  هب  یسک  زا  هچنآ  هب  ادخ ، ییاناد 

َتْرَظَح اَّمِم  ٍناَُلف  ِْنب  ِناَُلف  ْنِم  ِیَنلاَن  اَم  یَِهلِإ ، اَی  َتِْملَع ، ْدَق 

دنزرف سک  نالف  زا  یناد  یم  وت  نم ، يادخ  يا 
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.يا 5/14 هدومن  یهن  وت  هک  هدیسر  نم  هب  ییاهزیچ  سک  نالف 

هویم ندش  هدیسر  اب  ناگدنب ، رب  ناسحا 

ِهَرَمثَّلا ِعاَنیِِإب  َكِداَبِع  یَلَع  ُْنْنما  َو 

.امن ناسحا  تناگدنب  رب  هویم ، ندمآ  راب  هب  اب  و 

2/19

نامیا نیرت  لماک  هب  هدنب ، نامیا  ندناسر 

ِناَمیِْإلا َلَمْکَأ  ِیناَمیِِإب  ْغَِّلب  ...َّمُهَّللا 

.ناسرب نامیا  نیرت  لماک  هب  ارم  نامیا  ادنوادخ 

1/20

تیاده هار  هب  هدنب ، ندناسر  ببس 

ُْهنِم ُقِْفنُأ  امِیف  ِِّرْبِلل  ِهَیاَدِْهلا  َلِیبَس  ِیب  ْبِصَأ 

23/20 .ناسرب يراگتسر  هار  هب  منک ، یم  قافنا  ییاراد  نآ  زا  هچنآ  رد  ارم 

ادخ ياضر  هب  ندیسر  يارب  هار ، ندومن  ناسآ 

ِیُلبُس َكاَضِر  ِغُوُلب  َیلِإ  ْلِّهَس  ...َّمُهَّللا 

28/20 .امرف ناسآ  تا ، يدونشوخ  هب  ندیسر  يارب  ار  میاه  هار  ادنوادخ 

ادخ يدونشوخ  هب  ندیسر  طیارش 

َِکتَمْحَر ِلْضَِفب  َِکتَعاَِطب َو  اَّلِإ  َكَْدنِع  اَم  ُلاَنَأ  َال  َو  َكاَضِر ، ُُغْلبَأ  َال 

6/21 .تتمحر ِینوزف  هب  هب  وت و  زا )  ) تعاطا اب  زج  متسین ، تسوت  دزن  هچنآ  هب  لئان  .مرادن و  ار  تتیاضر  بلج )  ) ییاناوت

نتخاس لوغشم  ادخ  تعاط  هب  ار  وا  دسر ، هدنب  هب  هچ  ره  زا 

َّیَلَع ُدِرَی  اَم  ِّلُک  ْنَع  یِسْفَن  َِکتَعاَِطب  ْلَغْشا  َو 
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.راد 9/21 لوغشم  شیوخ  تعاط  هب  دسرب ، نم  هب  هچ  ره  زا  ارم  و 

دسر وا  هب  ادخ  زا  هچنآ  رد  هدنب ، تیاضر 

َْکنِم َّیَلَع  ُدِرَی  امِیف  َياَضِر  ...ْلَعْجا  َو 

5/22 .هد رارق  دسر  یم  نم  هب  وت  زا  هچنآ  رد  ار ، ما  يدونشوخ  و 

نآ هب  هدنب  ناوت  ندیسرن  دوجو  اب  تابجاو ، ماجنا  قیفوت 

ِیتَرُدْقَم ُْهلَنَت  َْمل  ...ْنِإ  ...َّیَلَع َو  ُهَتْضَرَف  ِهِینَْتمَْزلَأ َو  اَم  َّلُک  یِّنَع  ِْضقا  َو 

.دسرن نآ  هب  ما  ییاناوت  هچرگ  هد و  قیفوت  يا ، هدومن  بجاو  مزال و  نم  رب  هچنآ  ماجنا  هب  ارم  و 

6/22

یهلا راوج  هب  ندیسر  هلیسو 

َِکبُْرق َیلِإ  ًهَلْصُو  َو  َكِراَوِج ، َیلِإ  ًهَْغُلب  اَهِعاَتَم  ْنِم  ِیل  َْتلَّجَع  َو  اَهِماَطُح ، ْنِم  ِینَْتلَّوَخ  اَم  ْلَعْجا  َو 
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هلیسو دوخ و  راوج  هب  ندیسر  هلیـسو  يا ، هدناسر  متـسد  هب  نونکا  مه  و  يا ، هتـشاد  ینازرا  نم  هب  هک  ایند ،)  ) نآ يالاک  زا  هچنآ  و 
6/30 .هد رارق  تگرزب  هاگیاج  هب  نتسویپ 

هدنب هب  ناینیمز ، ناینامسآ و  تعافش  اعد و  ندیسر 

ِیتَعاَفَش ْنِم  َكَْدنِع  ُدَکْوَأ  ٍهَعاَفَش  ْوَأ  ِیئاَعُد ، ْنِم  َْکیََدل  ُعَمْسَأ  َیِه  ٍهَوْعَِدب  ُْهنِم  ِیَنلاَنَیَف 

رتزاـسراک وت  دزن  نم  تعافـش  زا  هک  دـنک  یتعافـش  اـی  تسا ، رت  یندینـش  وـت  دزن  نم  ياـعد  زا  هک  دـسر  نم  هب  وا  زا  ییاـعد  سپ 
27/31 .تسا

ادخ کلم  یهاشداپ و  تیاهن  هب  ندیسرن 

ِهِدَمَأ ِغُوُلب  َنوُد  ُءاَیْشَْألا  ِتَطَقَس  اُولُع  َکُْکُلم  یَْلعَتْسا  َو 

.دوش طقاس  نآ ، نایاپ  هب  ندیسر  زا  شیپ  زیچ  همه  هک  تسا ، هبترمدنلب  نانچ  وت ، تنطلس  و 

5/32

یهلا تعفر  هبترم  هب  نافصاو ، فصو  ندیسرن 

َنِیتِعاَّنلا ِْتعَن  یَْصقَأ  َِکلَذ  ْنِم  ِِهب  َتَْرثْأَتْسا  اَم  یَنْدَأ  ُُغْلبَی  َال 

، يا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  هک  تعفر ) زا   ) يا هبترم  نیرت  نییاپ  هب  ناگدنیاتس ، ِفصو  نیرخآ 

6/32 .دسر یمن 

اهربا اب  ناگدنب ، هب  يرامیب  ندناسرن 

ٍهَفِآب اَهِیف  اَْنبُِصت  َال 

2/36 .ناسرن ام  هب  یتفآ  اهربا ،)  ) اهنآ رد 

دنوادخ رکش  تیاهن  هب  ندیسرن 

ًهَیاَغ َكِرْکُش  ْنِم  ُُغْلبَی  َال  اًدَحَأ  َّنِإ  َّمُهَّللا 

1/37 .دسر یمن  تا  يرازگرکش  تیاهن  هب  یسک  انامه  ادنوادخ 

یهلا تعاط  هب  ندیسرن  و  هدنب ، ششوک 
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َدَهَتْجا ِنِإ  َِکتَعاَط َو  ْنِم  اًغَْلبَم  ُُغْلبَی  َال  ...اًدَحَأ  َّنِإ  َّمُهَّللا 

2و1/37 .دسر یمن  ییاج  هب  دنک ، شالت  دنچ  ره  وت  تعاط  رد  یسک  انامه  ادنوادخ 

لمع رد  قیفوت  هب  ندیسر  هلیسو 

ِیلَمَع ِیف  ِقِیفْوَّتلا  َیلِإ  ِِهب  ُلِصَأ  اَم  َكاَدُه  ْنِم  ِینْدِز 

16/37 .مسرب ملمع  رد  قیفوت  هب  نآ  اب  هک  ازفیب ، میارب  ار  دوخ  تیاده 

ادخ هب  ندیسر  دوز  رب  يزرو  صرح  ببس 

َِکب ِقاَحَّللا  ِکْشَو  یَلَع  َُهل  ُصِرَْحن  َو  َْکَیلِإ ، َریِصَْملا  ُهَعَم  ُئِْطبَتْسَن  اًلَمَع  ِلاَمْعَْألا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ْلَعْجا 

دوز هب  میرامش و  دنُک  ار  وت  يوس  هب  تشگزاب  نآ  اب  هک  هد  رارق  ام  يارب  یلمع  هتسیاش ، لامعا  زا 
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3/40 .میزرو صرح  وت  هب  ندیسر 

ناگدنب ياه  لد  هب  نآرق ، بیاجع  مهف  ندناسر 

َو ِِهِبئاَجَع ، َمْهَف  اَِنبُوُلق  َیلِإ  َلِصُوت  یَّتَح  ...اًسِراَح  ِسِواَسَْولا  ِتاَرَطَخ  ِناَْطیَّشلا َو  ِتاَغََزن  ْنِم  َو  اًِسنُوم ، ِیلاَیَّللا  ِمَلُظ  ِیف  اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا 
ِِهلاَْثمَأ َرِجاَوَز 

ياه یتفگش  كرد  ات  .هد  رارق  دب ، ياه  هشیدنا  زا  ناطیـش و  ياه  هسوسو  زا  ام  نابهگن  بش و  ياه  یکیرات  رد  ام  سنوم  ار  نآرق 
10/42 .یناسرب ام  ياه  لد  هب  ار  شا  هدنرادزاب  ياه  لثَم  نآ و 

اهزیچ نیرتهب  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندناسر 

َِکتَماَرَک َِکلْضَف َو  َكِْریَخ َو  ْنِم  ُلُمْأَی  اَم  َلَْضفَأ  اَِهب  ُهُغِّلَُبت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َّمُهَّللا  ِّلَص 

، دراد وزرآ  هـک  یتــمارک  لــضف و  ریخ و  نـیرترب  هـب  ار  وا  نآ  اــب  هـک  يدورد  .تـسرف  دورد  شنادــناخ  دـّـمحم و  رب  ادــنوادخ 
21/42 .یناسرب

یهلا تایآ  اه و  مایپ  ندناسر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

َنِیبَّرَقُْملا َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  اًدَحَأ  َْتیَزَج  اَم  َلَْضفَأ  ...َِکتاَیآ  ْنِم  يَّدَأ  َو  َِکتَالاَسِر ، ْنِم  َغََّلب  اَِمب  ِهِزْجا  َّمُهَّللا 

ناگتشرف زا  یکی  هب  هک  یشاداپ  نیرتهب  .هد  شاداپ  دناسر ، ار  تیاه  هیآ  دومن و  غالبا  ار  وت  ياه  مایپ  هکنیا  ببـس  هب  ار  وا  ادنوادخ 
.يداد دوخ  کیدزن 

22/42

هدناشوپ ناگدنب  رب  ادخ  هچنآ  هب  اه ، هشیدنا  ندیسرن 

ْمُهُماَهْوَأ ُهْقَْحَلت  َْمل  ...ْمُْهنَع  ُهَتْرَتَس  َْول  اَم  یَلَع  ...ْمُهَْتَللَد  يِذَّلا  َْتنَأ 

14/45 .دیسر یمن  نآ  هب  ناشیاه  هشیدنا  يدناشوپ ، یم  ناشرظن  زا  ار  نآ  رگا  هک  يدرک  يزیچ  هب  ییامنهار  ار  ناشیا  هکنآ  ییوت 

یهلا تمارک  هب  ندیسر  هب ، تبسن  ییانیب 

َِکتَماَرَک َیلِإ  َلوُصُْولا  ...اَنَتْرََّصب 

.يدومن انیب  تتمارک ، هب  ندیسر  هار )  ) هب ار  ام 
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19/45

هدنیآ ناضمر  هام  هب  ناگدنب ، ياهرمع  ندناسر 

ِِلبْقُْملا َناَضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  اَنیِْدیَأ  َْنَیب  اَم  اَنِراَمْعَِأب  ُْغْلبا  َو 

46/45 .ناسرب هدنیآ  ناضمر  هام  هب  ار ، تسام -  يور  شیپ  رد  هک  ام -  رمع  و 

( هدنیآ هتشذگ و   ) ناضمر هام  ود  رد  ادخ ، ّقح  هب  ندیسر 

ِرْهَّدلا ِروُهُش  ْنِم  ِْنیَرْهَّشلا  ِیف  َکِّقَِحل  اًکَرَد  ُنوُکَی  اَم  ِلَمَْعلا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ِرْجَأ 

زا هدنیآ ) هتشذگ و  ناضمر   ) هام ود  رد  وت  ّقح  نتفایرد  ببس  هک  ار  هچنآ  هتسیاش ، لامعا  زا 
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.نادرگ هتسویپ  ام  يارب  دشاب ، راگزور  ياه  هام 

46/45

هدنیآ ناضمر  هام  هب  ناگدنب  ندناسر 

ِهَداَبِْعلا َنِم  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  اَم  ِلُواَنَت  یَلَع  اَّنِعَأَف  ُهاَنَتْغََّلب  اَذِإَف  ِِلبْقُْملا ، َناَضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  اَنیِْدیَأ  َْنَیب  اَم  اَنِراَمْعَِأب  ُْغْلبا 

وت هک  یتدابع  ماجنا  رب  ار  ام  يدناسر ، نآ  هب  ار  ام  نوچ  سپ  .ناسرب  هدنیآ  ناضمر  هام  هب  ار ، تسام -  يور  شیپ  رد  هک  ام -  رمع 
46/45 .امرف يرای  ینآ ، هتسیاش 

ادخ يربنامرف  تیاعر  هب  ناگدنب ، ندناسر 

ِهَعاَّطلا َنِم  ُهُّقِحَتْسَی  اَِمب  ِماَیِْقلا  َیلِإ  اَنِّدَأ 

46/45 .ناسرب تسا ، هام  نآ  راوازس  هک  یتعاط  هب  مایق  رب  ار  ام 

نآ هدنتسرف  رب  دورد ، تاکرب  ندیسر 

اَهُعْفَن اَُنلاَنَی  َو  اَُهتَکََرب ، اَنُُغْلبَت  ًهاَلَص  ...ِِهلآ  اَنِِّیبَن َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

56/45 .دبایرد ار  ام  شدوس  دسر و  ام  هب  نآ  تکرب  هک  يدورد  .تسرف  دورد  شنادناخ  نامربمایپ و  دّمحم  رب  ادنوادخ 

ادخ فصو  هب  ندیسر  زا  شیپ  فاصوا ، نتخیسگ 

ُتاَفِّصلا َِکتْعَن  ِغُوُلب  َنوُد  ْتَخَّسَفَت 

12/46 .دنا هتخیسگ  مه  زا  وت ، فصو  هب  ندیسر  زا  شیپ  اه  فیصوت 

ادخ مکح  هب  ناتخبدب ، ناتخب و  کین  همه  ندیسر 

َکِمْکُح َیلِإ  َنوُِرئاَص  ْمُهُّلُک 

18/46 .دنسر یم  وت  مکح  هب  ناشیا  همه 

هفرع زور  رد  ادخ ، يدونشوخ  هب  ندیسر 

َِکناَوْضِر ْنِم  اظَح  ِِهب  ُلاَنَأ  اًبیِصَن  ِمْوَْیلا  اَذَه  ِیف  ِیل  ْلَعْجا 
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71/47 .مسرب تا  يدونشوخ  زا  هژیو  يا  هرهب  هب  نآ  اب  هک  هد  رارق  یبیصن  نم  يارب  زور  نیا  رد 

هدنب هب  تمعن  ندیسر  رد  ادخ ، نتشادن  کیرش 

ِیب ِِهتَمِْعن  ِلُولُح  ِیف  َکْکَرْشَی  َْمل  ُهَْدنِع َو  اَم  َْریَخ  ِینَعَنَم  ْنَم  َجاَرِْدتْسا  ِیل  َِکئاَْلمِِإب  ِینْجِرْدَتْسَت  َال 

یلاح رد  هدنادرگ ، هرهب  یب  تسا ، شدزن  هچنآ  یکین  زا  ارم  هک  یـسک  ندومن  ریگلفاغ  دـننامه  .نکن  ریگلفاغ  تنداد ، تلهم  اب  ارم 
90/47 .تسا هدوبن  وت  کیرش  نم  هب  شتمعن  ندیسر  رد  هک 

هدیسر تاجرد  اهتنم  هب  هکنآ  ياه  یگژیو 

اًدیِمَح ُهَتْشَعَأَف  ُْهنَع ، َتیِضَر  َو  ِْهیَلَع ، َتْمَْعنَأ  َو  ِِهب ، َتِینُع  ْنَم  َِغلاَبَم  ِینْغَِّلب 
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ار وا  ببس  نیدب  سپ  يا  هتشگ  دونشوخ  وا  زا  يا و  هداد  تمعن  وا  هب  يا و  هتشاد  تیانع  وا  هب  هک  ناسر  یسک  تاجرد  اهتنم  هب  ارم 
105/47 .يا هتشاد  هدنز  هدوتس ،

دراد تسود  هچنآ  هب  هدنب  ندیسر  و  هزیکاپ ، یگدنز 

ُهَرْکَت اَم  ِیتآ  َال  ُْثیَح  ْنِم  ُّبِحُأ  اَم  ُُغْلبَت  َو  ُدیِرُأ ، اَِمب  ُمِظَْتنَت  ًهَبِّیَط  ًهاَیَح  ِیِنیْحَأَف 

یمن ار  هچنآ  هک  یتروص  رد  .دسرب  مراد  تسود  هچنآ  هب  ددرگ و  مهارف  مهاوخ  یم  هچنآ  هک  راد ، هدـنز  هزیکاپ  یتایح  هب  ارم  سپ 
117/47 .مهدن ماجنا  يدنسپ ،

دنوادخ بناج  زا  زج  یکین ، هب  ندیسرن 

َْکنِم اَّلِإ  ُّطَق  اًْریَخ  ْبِصُأ  َْمل  یِّنِإَف 

4/48 .ما هدیسرن  وت  بناج  زا  زج  يریخ  هب  زگره  هک  یتسرد  هب  سپ 

سفن حالصا  هب  ندیسر  هرهب و  زارحا  ببس 

یِسْفَن َحاَلْصِإ  َال  َو  یِّظَح ، َزاَرْحِإ  ُْتغََلب  اَم  َّیَلَع  َِکئاَمْعَن  ُغُوبُس  ََّیلِإ َو  َُکناَسْحِإ  َال  َْول 

2/51 .متفای یمن  ار  شیوخ  حالصا  مدیسر و  یمن  دوخ  هرهب  هب  هاگچیه  دوبن ، نم  رب  تیاه  تمعن  یناوارف  نم و  هب  وت  ناسحا  رگا 

ببس هتشر 

دسح کشر 

ناوضر

ناوضر هتشرف )  ) رب ادخ  دورد 

َناَوْضِر ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

18و11و10/3 .ناوضر هتشرف )  ) ناگتشرف و ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

دعر

اهدعر گناب  ندش  هدینش 

ِدوُعُّرلا ُلَجَز  ُعَمُْسی  ِهِرْجَز  ِتْوَِصب  يِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...
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اهدـعر گناب  شندـنار ، يادـص  اب  هکنآ  ناگتـشرف ، ياـه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
.دوش یم  هدینش 

14و11و10/3

دعر يادص  ندینش )  ) لّمحت زا  هدنب ، یناوتان 

ُْهتَراَو اَِمب  َو  َِکئاَمْسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملِاب َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأَف 
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َكِدْعَر َتْوَص  ُعیِطَتْسَت  َال  ِیتَّلا  ...َهَعُولَْهلا  َهَّمِّرلا  ِهِذَه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا 

بات و یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادـنوادخ ، سپ 
5/50 .درادن ار  تربا  شرغ  يادص  ییاناوت  هک  ییامن ، محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا 

هتساوخ تبغر 

شیاسآ هافر 

رادرک راتفر 

هباحص شور  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  نیعبات  راتفر 

ْمِِهتَلِکاَش یَلَع  اْوَضَم  ...َنیِذَّلا 

10/4 .دندومن راتفر  اهنآ  شور  هب  هک  نانآ 

هدنب كدنا  کین )  ) راتفر هب  ادخ ، يدونشوخ 

ِرِیثَْکلِاب ْمُهَلِیلَق  یَفاَک  ْنَم  اَی  َو  ِریِسَْیلِاب ، ْمِِهْلِعف  ْنِم  َیِضَر  ْنَم  اَی 

.تسا هداد  ناوارف  شاداپ  ار  ناشیا  ِمک  هکنآ  يا  هدش و  دنسرخ  ناشیا ، كدنا  رادرک  زا  هکنآ  يا 

10/12

وا اب  ادخ  ندرکن  راتفر  تلادع  هب  رب  هدنب  تساوخرد 

ِقاَقِْحتْسِالا یَلَع  َِکلْدَِعب  ِیْنلِمَْحت  َال  َو 

.نکن راتفر  مراوازس  هچنآ  رب  تا  يرگداد  اب  و 

20/13

ناگدیرفآ اب  ادخ ، ندومن  راتفر  ناسحا  هب 

ِلُّضَفَّتلا یَلَع  َکِمَرَِکب  ِیْنلِمْحا  َو 

.امن راتفر  ناسحا  هب  نم  اب  شیوخ  لضف  هب  و 
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20/13

ِلْضَْفلِاب ِهِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  َذَخَأ  َو 

.درک راتفر  لضف  اب  شناگدیرفآ  همه  اب  و 

1/35

نیشیپ راتفر  نتخاس  دوبان 

ُْتمَّدَق اَم  َّرَش  یِّنَع  ُْحما  َو 

.يادزب ار  ما  هداتسرف  شیپ  هچنآ  یتشز  نم  زا  و 

6/15

شدب ياهراتفر  يروآدای  رب  هدنب  یناوتان 

ِیبُونُذ ِرْکِذ  یَلَع  َرِْدقَأ  ْوَأ  ِیبُویُع ، ََکل  َیِصْحُأ  ْنَأ  ْنِم  ...ًالاَْعفَأ  ُعَنْشَأ  ...یَِهلِإ  اَی  اَنَأ  َْلب 

اناوت مناهانگ  يروآدای  رب  ای  مرامـشب ، وت  يارب  ار  دوخ  ياـه  یتشز  هک  تسا  نآ  زا  رتدـب  میاـهرادرک  نم -  يادـخ  يا  نم -  هکلب 
27/16 .مشاب
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دوخ کین  راتفر  ندرمش  مک 

ِیْلِعف ِیلْوَق َو  ْنِم  َُرثَک  ْنِإ  ِْریَْخلا َو  ِلاَْلِقتْسا  ...ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو 

.دشاب رایسب  هچ  رگا  مرادرک  راتفگ و  یکین  ندرمش  مک  رد  ناشوپب  نم  هب  ار  ناراکزیهرپ  رویز  و 

10/20

شیوخ دب  رادرک  ندرمش  دایز 

ِیْلِعف ِیلْوَق َو  ْنِم  َّلَق  ْنِإ  ِّرَّشلا َو  ِراَثِْکتْسا  ...ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو 

.دشاب مک  هچ  رگا  مرادرک  راتفگ و  يدب  ندرمش  رایسب  رد  ناشوپب  نم  هب  ار  ناراکزیهرپ  رویز  و 

10/20

ردام ردپ و  ياجیب  راتفر  ندیشخب 

اَمَُهل ُُهْتبَهَو  ْدَقَف  ...ٍلِْعف  ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَفَرْسَأ  ...اَم  َّمُهَّللا َو 

9/24 .مدیشخب ناشیا  هب  ار  نآ  سپ  دنا ، هدرک  يور  هدایز  رادرک ، رد  نم  رب  هچنآ  ادنوادخ و 

هدنب يراتفردب  ششخب 

ِیْلِعف َءوُس  َُکبِهْوَتْسَأ  ...یِّنِإ  َّمُهَّللا 

21/31 .مبلط یم  ششخب  وت  زا  مرادرک ، یتشز  زا  نم  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ ،

نابرهم يدنمورین  راتفر  هدنب ، اب  ادخ  راتفر 

راوخ يا  هدنب  اب 

ُهَشَعَنَف ٌریِقَف  ٌْدبَع  َُهل  َضَّرَعَت  ٍِّینَغ  ْوَأ  ُهَمِحَرَف ، ٌلِیلَذ  ٌْدبَع  ِْهَیلِإ  َعَّرَضَت  ٍزیِزَع  َلِْعف  ِیب  ْلَْعفا  َو 

هک يرگناوت  دـننامه  ای  .امن  راتفر  هدومن ، یناـبرهم  وا  هب  سپ  هدرک ، يراز  وا  شیپ  یلیلذ  هدـنب  هک  يزیزع  ِراـتفر  نوچمه  نم  اـب  و 
24/31 .هدرک زاین  یب  ار  وا  سپ  هدمآ ، وا  شیپ  ییاونیب  هدنب 

دوخ دنسپان  راتفر  یشومارف  مدع  هدنب و 
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ِیْلِعف ِمیِمَذ  ْنِم  َقَبَس  اَِمل  ٍناَیِْسن  َال  َو  يَِرثَأ ، ِءوُِسب  یِّنِم  ٍلْهَج  ْنَع  ِِهب  ُْتقَطَن  اَم  ُّلُک  اَمَف 

.تسین ما  هتشذگ  هدیهوکن  رادرک  ِیشومارف  زا  مرادرک و  يدب  هب  لهج  زا  متفگ ، هچ  ره  سپ 

26/31

ناراک تیصعم  ناربنامرف و  اب  ادخ  راتفر 

...َكاَصَع ْوَأ  َکَعاَطَأ  ْنَم  ِهَلَماَعُم  ِیف  َکَمَرَک  َنَْیبَأ  اَم  َکَناَْحبُسَف 

10/37 .تسا هدرک  ینامرفان  ای  هدرک  تعاطا  ار  وت  هک  یسک  اب  راتفر  رد  وت  مرک  تسا  راکشآ  هچ  وت ! یهّزنم  سپ 

وا اب  ادخ  راتفر  هدنب و  جنر  تسد  نتفر  تسد  زا 

َِکنَنِم َکیِداَیَأ َو  ْنِم  يَْرغُّصِلل  ًءاَزَج  ِهِیف  یَعَس  اَم  ِهَلْمُج  َُهل َو  َحَدَک  اَم  ِعیِمَِجب  َبَهََذل  ِِهب  َِکلَذ  َْتلَعَف  َْول  َو  ...
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نیرت کـچوک  ربارب  رد  هدیـشوک ، نآ  رد  هچنآ  همه  هدوـمن و  شـالت  نآ  يارب  هچنآ  همه  يدوـمن ، یم  راـتفر  نینچ  وا  اـب  رگا  و  ...
13/37 .دوب هتفر  تسد  زا  تیاه  تمعن  وت و  ياه  ناسحا 

هدنب اب  دنوادخ ، راتفر 

...َِکَتبوُقُع َقاَقِْحتْسا  ُدَحْجَی  َال  ْنَِمب  ُْهلَعْفَت  یَِهلِإ  اَی  َِکلَذ  ْلَعْفَت  ْنِإ  َکَّنِإ 

راکنا ار  وت  تبوقع  یگتـسیاش  هک  یهد ، یم  ماـجنا  یـسک  هراـبرد  ار  نآ  ینک ، راـتفر  نینچ  رگا  وت  هک  یتسرد  هب  نم ، يادـخ  يا 
11/39 .دنک یمن 

...َکِیف ِهِعَمَط  ْنِم  ُرَثْکَأ  َْکنِم  ُُهفْوَخ  ْنَِمب  یَِهلِإ  اَی  َِکلَذ  ْلَعْفَت 

12/39 .تسوت زا  شعمط  زا  شیب  وت ، زا  شسرت  هک  ینک  یم  راتفر  نینچ  یسک  اب  نم ، يادخ  يا 

راک تیصعم  اب  راتفر  رد  ادخ ، يرابدرب 

ِْملِْحلِاب َكاَصَع  ْنَم  َْتیَّقََلت  َو 

9/45 .ینک یم  راتفر  يرابدرب  اب  هدومن ، ار  تا  ینامرفان  هک  یسک  اب  و 

مالسلا مهیلع  همئا  نانمشد  راتفر  هب  هدشدونشوخ 

ْمِِهلاَعِِفب َیِضَر  ْنَم  ...ْمُهَءاَدْعَأ َو  ْنَْعلا  َّمُهَّللا 

10/48 .نک تنعل  دوش ، یم  دونشوخ  ناشرادرک  هب  ار  هک  ره  ار و  ناشیا  نانمشد  ادنوادخ ،

نتفر

ادخ کلم  رد  هدنور ، تباث و  ندمآرد  حبص  هب 

ُهُصِخاَش ُهُمیِقُم َو  ...ََکل  اَِهتَلْمُِجب  اَهُّلُک  ُءاَیْشَْألا  ِتَحَبْصَأ  اَنْحَبْصَأ َو 

9/6 .میتسه وت  ِنآ  زا  همه  هدنور و  تباث و  زا  زیچ  همه  دندرک  حبص  میدرک و  حبص 

خزود لپ  زا  روبع  زور 

اَنِماَْدقَأ ََللَز  اَْهیَلَع  ِزاَج  _ َْملا َمْوَی  َمَّنَهَج  ِرْسِج  ِباَرِطْضا  َْدنِع  ِِهب  ْتِّبَث  َو 

اجرباـپ نآرق ،)  ) نآ هلیــسو  هـب  ار  اـم  ياـه  ماــگ  شزغل  مـینک ، یم  روـبع  نآ  رب  هـک  زور  نآ  رد  خزود ، لــپ  ندــیزرل  ماــگنه  و 
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15/42 .نادرگ

( تمایق رد   ) ناشتسار تمس  ور و  شیپ  زا  نانمؤم ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رون  نتفر 

...ْمِِهناَْمیَِأب ْمِهیِْدیَأ َو  َْنَیب  یَعْسَی  ْمُهُرُون  ُهَعَم ، اُونَمآ  َنیِذَّلا  َِّیبَّنلا َو  ُهَّللا  يِزُْخی  َال  َمْوَی 

تکرح ناشتـسار  تمـس  زا  ور و  شیپ  ناشرون  .دنک  یمن  راوخ  ار  دنا  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  ربمایپ و  دـنوادخ ، هک  يزور 
11/45 .دنک یم 

ناناملسم نایم  زا  ناضمر  نتفر 
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اَّنَع ُُهفاَرِْصنا  اَنَشَحْوَأ  ...ْنَم  َعاَدِو  ُهوُعِّدَُوم  ُنْحَنَف 

.دزاس یم  نامکانمیب  ام ، نایم )  ) زا شنتفر  هک  یسک  زا  عادو  مییوگ ، یم  عادو  ار  نآ  سپ 

23/45

شنتشگزاب ادخ و  دزن  زا  هدنب  نتفر  تشادیمارگ 

ِیبَلَْقنُم َْکَیلِإ  َو  ِیفَرَْصنُم ، َكِْدنِع  ْنِم  ْمِرْکَأ  َو 

25/46 .راد یمارگ  تیوس ، هب  ار  متشگزاب  تدزن و  زا  ار  منتفر  و 

شیور شیپ  تسار و  تمس  زا  رون  نتفر  هدنب و  ندناریم 

ِِهنیِمَی ْنَع  ِْهیَدَی َو  َْنَیب  ُهُرُون  یَعْسَی  ْنَم  َهَتیَم  ِیْنتِمَأ  َو 

117/47 .تسا تکرح  رد  شتسار  تمس  زا  شیور و  شیپ  رد  شا  ییانشور  هک  یسک  ندرم  نوچمه  ناریمب ، ارم  و 

دمآ تفر و 

زور بش و  ِدمآ  تفر و 

ُراَهَّنلا ُْلیَّللا َو  َفَلَتْخا  اَم  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 

34/32 .دنتسه شدرگ  رد  زور  بش و  ات  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

عوکر

تشپ ناوختسا  ندش  هدنَک  ات  ادخ ، يارب  عوکر 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...ِیْبلُص  َِعلَْخنَی  یَّتَح  ََکل  ُْتعَکَر  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

زا يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازـس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  دوش ، هدـنَک  متـشپ  ناوختـسا  ات  منک  عوکر  وت  يارب  ردـقنآ  رگا  نم  يادـخ  يا 
.متسین میاه  يدب 

30/16

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنس  قبط  دوجس ، عوکر و  ندروآ  اج  هب 
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...اَهِدوُجُس اَهِعوُکُر َو  ِیف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  َُکلوُسَر  َكُْدبَع َو  ُهَّنَس  اَم  یَلَع  اَِهتاَقْوَأ  ِیف  اََهل  َنیِّدَءوُْملا  ...ََهلِْزنَم  اَهِیف  اَْنلِْزنَأ  َو 

رب تیاهدورد  هک   ] وت لوسر  هدنب و  هک  یتّنـس  نامه )  ) هب دوخ -  تاقوا  رد  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  نوچمه  زامن ، هرابرد  ار  ام  و 
.دنا هدروآ  اج  هب  داد -  رارق  نآ  دوجس  عوکر و  رد  داب ] شنادناخ  وا و 

9/44

گر

هدنب ياه  گر  رد  ناطیش ، ندنادرگ  ناور 
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اَِنئاَمِد َيِراَجَم  ُهَْتیَرْجَأ  َو 

.يدومن 6/25 ناور  نامنوخ  ياه  گر  رد  ار  ناطیش )  ) وا و 

هدنب ياه  گر  ندیمرآ 

ِِهقوُرُع ِنوُکُِسل  ٌِلفاَغ  ُُهنََدب  ...ْنَم  َلاَءوُس  َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

8/52 .هدنام لفاغ  شیاه ، گر  شمارآ  رطاخ  هب  وا  نت  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 

رابگر

ناگتشرف هب  اهرابگر ، هنامیپ  ندناسانش 

اَهُِجلاَوَع ِراَْطمَْألا َو  ُجِعاََول  ِهیِوَْحت  اَم  َْلیَک  ...ْمُهَْتفَّرَع  َنیِذَّلا  َو  ...

.يا هدناسانش  نانآ  هب  ار  مکارتم  ياهرابگر  دیدش و  ياه  ناراب  هنامیپ  هک  اهنآ  و  ...

16/3

ناضمر

ادخ ناسحا  هام  ناضمر ،

َناَضَمَر َرْهَش  ُهَرْهَش  ُِلبُّسلا  َْکِلت  ْنِم  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

هام دوخ ، هام  هک  تسییادخ  راوازس  ساپس  و 

.داد رارق  ناسحا ) (ي  اه هار  نآ  زا  یکی ) ، ) ار ناضمر 

3/44

هیفصت یگزیکاپ و  مالسا ، هزور ، هام  ناضمر ،

ِصیِحْمتَّلا َرْهَش  َو  ِروُهَّطلا ، َرْهَش  َو  ِماَلْسِْإلا ، َرْهَش  َو  ِماَیِّصلا ، َرْهَش  َناَضَمَر ، َرْهَش  ُهَرْهَش  ُِلبُّسلا  َْکِلت  ْنِم  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

اه هار  نآ  زا  یکی )  ) ار يزاسکاپ  هام  یکاپ و  هام  مالـسا و  هام  هزور و  هام  ناضمر ، هام  دوخ ، هاـم  هک  تسییادـخ  راوازـس  ساپـس  و 
3/44 .داد رارق 
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نآرق لوزن  هام  و  زامن ) يارب   ) مایق هام  ناضمر ،

ُنآْرُْقلا ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  ِماَیِْقلا  َرْهَش  ...َناَضَمَر  َرْهَش  ُهَرْهَش  ُِلبُّسلا  َْکِلت  ْنِم  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

نآرق نآ  رد  هک  .داد  رارق  اه  هار  نآ  زا  یکی ) ، ) ار نتـساوخ  اپ  هب  هام  و )  ) ناـضمر هاـم  دوخ ، هاـم  هک  تسییادـخ  راوازـس  ساپـس  و 
.دش هداتسرفورف 

3/44

اه هام  رگید  رب  ناضمر ، هام  يرترب  ببس 

...ِهَرُوفْوَْملا ِتاَمُرُْحلا  َنِم  َُهل  َلَعَج  اَِمب  ِروُهُّشلا  ِِرئاَس  یَلَع  ُهَتَلیِضَف  َنَابَأَف 

4/44 .تخاس راکشآ  ناوارف  ياه  تمرح  هب  اه ، هام  ریاس  رب  ار  نآ  تلیضف  سپ 

ناضمر رد  اه ، لالح  ندومن  مارح  ّتلع 
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اًماَظْعِإ ِهِْریَغ  ِیف  َّلَحَأ  اَم  ِهِیف  َمَّرَحَف 

4/44 .درک مارح  دوب ، لالح  نآ  ریغ  رد  هچنآ  شتشاد ، گرزب  رطاخ  هب  نآ  رد  سپ 

ناضمر رد  یندیماشآ ، یندروخ و  عنم 

اًماَرْکِإ َبِراَشَْملا  َمِعاَطَْملا َو  ِهِیف  َرَجَح  َو 

4/44 .دومن عونمم  نآ  رد  ار  اه  یندیماشآ  اه و  یندروخ  شتشاد ، یمارگ  تهج  زا  و 

ناضمر يارب  نّیعم ، تقو  نداد  رارق 

...اًنَِّیب اًْتقَو  َُهل  َلَعَج  َو 

4/44 .داد رارق  يراکشآ  نامز  نآ ، يارب  و 

هام رازه  رب  ناضمر ، زا  یبش  يرترب 

ٍرْهَش ِْفلَأ  ِیلاََیل  یَلَع  ِهِیلاََیل  ْنِم  ًهَدِحاَو  ًهَْلَیل  َلَّضَف  َُّمث 

5/44 .داد يرترب  هام  رازه  ياه  بش  رب  ار  نآ  ياه  بش  زا  بش  کی  هاگنآ 

دوش تساوخرد  ادخ  زا  نآ ، ندومن  ماهلا  ناضمر  هام  رد  هچنآ 

ِهِیف َتْرَظَح  اَّمِم  َظُّفَحَّتلا  َو  ِِهتَمْرُح ، َلاَلْجِإ  ِِهلْضَف َو  َهَفِْرعَم  اَنْمِْهلَأ  َو 

6/44 .نک ماهلا  ام  هب  يا ، هدومن  مارح  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  زا  يراد  نتشیوخ  و  شمارتحا ، ِتشاد  گرزب  و  شتلیضف ، ِتخانش  و 

رد يراد ، هزور  هب  ندش  يرای  تساوخرد 

ناضمر هام 

...َکیِضُْری اَِمب  ِهِیف  اَِهلاَمِْعتْسا  َو  َکیِصاَعَم ، ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

6/44 .امرف يرای  دزاس ، یم  دونشوخ  ار  وت  هچنآ  هب  هام  نآ  رد  شندرب  راک  هب  ناهانگ و  زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 

ََکل ِعوُشُْخلا  َو  َْکَیلِإ ، ِعُّرَضَّتلا  ِهاَلَّصلا َو  یَلَع  ِِهْلَیل  ِیف  َو  ِهِماَیِص ، یَلَع  ِهِراَهَن  ِیف  اَّنِعَأ  َو 

17/44 .امن يرای  وت ، يارب  عوشخ  تهاگرد و  هب  يراز  زامن و  رب  شبش  رد  نآ و  يراد  هزور  هب  شزور  رد  ار  ام  و 
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هناگجنپ ياهزامن  تاقوا  ناضمر و  هام 

َّتَّقَو ِیتَّلا  اَِهتاَقْوَأ  ...َتْدَّدَح َو  ِیتَّلا  اَهِدوُدُِحب  ِسْمَْخلا  ِتاَوَلَّصلا  ِتِیقاَوَم  یَلَع  ِهِیف  اَنِْفق  َو 

8/44 .امرف هاگآ  يدنادرگ ، نییعت  هک  شتاقوا  يدومن و  صخشم  هک  شدودح  اب  هناگجنپ ، ياهزامن  تاقوا  رب  نآ  رد  ار  ام  و 

ناضمر هام  رد  يروما ، ماجنا  قیفوت 

اَهَرِّهَُطن ْنَأ  َو  ِتاَِعبَّتلا ، َنِم  اََنلاَْومَأ  َصِّلَُخن  ْنَأ  َو  ِهَّیِطَْعلا ، ِلاَْضفِْإلِاب َو  اَنَناَریِج  َدَـهاَعَتَن  ْنَأ  َو  ِهَلِّصلا ، ِِّرْبلِاب َو  اَنَماَحْرَأ  َلِصَن  ْنَِأل  ِهِیف  اَـنْقِّفَو  َو 
...ِتاَوَکَّزلا ِجاَرْخِِإب 

ییوجلد ار  نامناگیاسمه  اطع ، لضف و  اب  مینک و  یکین  نامنادـنواشیوخ  هب  شـشخب ، یکین و  اـب  هک  هد ، قیفوت  هاـم  نآ  رد  ار  اـم  و 
.مییامن و
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10/44 .مینک كاپ  اه  تاکز  ندرک  نوریب  اب  ار  نآ  مینادرگ و  صلاخ  ملاظم  زا  ار  نامیاه  ییاراد 

...ِبُونُّذلا َنِم  ِِهب  اَنُرِّهَُطت  اَِمب  ِهَیِکاَّزلا  ِلاَمْعَْألا  َنِم  ِهِیف  َْکَیلِإ  َبَّرَقَتَن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 

زا نآ ، اـب  ار  اـم  هلیـسو  نیدـب  هک  مییوج  یم  بّرقت  وت  يوس  هب  هتـسیاش  لاـمعا  اـب  هاـم )  ) نآ رد  هک  هد ، قیفوت  هاـم  نآ  رد  ار  اـم  و 
.ینک كاپ  ناهانگ 

11و10/44

ناضمر هام  ِّقح  هب  ادخ ، زا  تساوخرد 

...ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...ِِهئاَنَف  ِْتقَو  َیلِإ  ِِهئاَِدْتبا  ِنِم  ِهِیف  ََکل  َدَّبَعَت  ْنَم  ِّقَِحب  َو  ِرْهَّشلا ، اَذَه  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

، دـنا هدرک  یگدـنب  ار  وت  شنایاپ  ات  نآ  زاغآ  زا  نآ ، رد  هک  یناسک  ّقح  هب  هام و  نیا  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  اـنامه  ادـنوادخ ،
12/44 .یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک 

ناضمر هام  ياه  بش  رد  ادخ ، وفع  ناگدشدازآ  هرمز  رد  ندوب 

ِباَقِّرلا َْکِلت  ْنِم  اََنباَقِر  ْلَعْجاَف  ...َكُْوفَع  اَهُِقتُْعی  ٌباَقِر  اَذَه  اَنِرْهَش  ِیلاََیل  ْنِم  ٍهَْلَیل  ِّلُک  ِیف  ََکل  َناَک  اَذِإ  َو 

نآ زا  ار  ناگدنب  ام  سپ  دنک ، یم  دازآ  ار  اهنآ  وت ، وفع  هک  دشاب ، یناگدنب  وت  يارب  ام ، هام  نیا  ياه  بش  زا  بش  ره  رد  هچنانچ  و 
.هد رارق  ناگدنب 

14/44

ندوب ناضمر  نارای  نیرتهب  هرمز  رد 

ٍباَحْصَأ ٍلْهَأ َو  ِْریَخ  ْنِم  اَنِرْهَِشل  اَْنلَعْجا 

14/44 .هد رارق  نارای  ناشیوخ و  نیرتهب  زا  نام  هام  يارب  ار  ام 

ناضمر هام  لاله  ندش  يرپس  اب  هدنب ، ناهانگ  يدوبان 

ِِهلاَلِه ِقاَحِّما  َعَم  اََنبُونُذ  ْقَْحما  َو 

.نک وحم  ار  ام  ناهانگ  هام ، لاله  ندش  وحم  اب  و 

15/44
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ناضمر ياهزور  رذگ  اب  ناگدنب ، ياه  يدب  ندنَک 

...ِتاَئیِطَْخلا َنِم  ِهِیف  اَنَْتیَّفَص  ْدَق  اَّنَع َو  َیِضَْقنَی  یَّتَح  ِهِماَّیَأ  ِخاَلِْسنا  َعَم  اَِنتاَِعبَت  اَّنَع  ْخَلْسا  َو 

هتخاس هزیکاپ  اهاطخ  زا  نآ  رد  ار  ام  هک  درذـگب  ام  زا  یلاح  رد  هام ) نیا   ) ات .نکب  ام  زا  ار  نامیاه  يدـب  شیاهزور ، نتـشذگ  اـب  و 
15/44 .يا

نآ زا  تشگزاب  و  ناضمر ، هام  رد  يورجک 

اَْنمِّوَقَف ِهِیف  اَنْغُز  ْنِإ  َو  اَْنلِّدَعَف ، ِهِیف  اَْنِلم  ْنِإ  َو 

16/44 .رادب راوتسا  ار  ام  میا ، هدش  فرحنم  نآ  رد  رگا  نادرگزاب و  ار  ام  سپ  میا ، هدرک  يورجک  نآ  رد  رگا  و 

ناگدنب تدابع  زا  ناضمر ، هام  نتخاس  رپ 
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ََکل اَِنتَعاَِطب  ُهَتاَقْوَأ  ْنِّیَز  َو  َكاَّیِإ ، اَِنتَداَبِِعب  ُْهنَحْشا  َّمُهَّللا 

17/44 .هد تنیز  دوخ ، يارب  ام  تعاط  هب  ار  شتاقوا  نادرگ و  رپ  ام ، ياه  تدابع  زا  ار  هام )  ) نیا ادنوادخ 

اه هام  همه  رد  ناضمر ، هام  رد  تساوخرد  لومش 

اَنَتْرَّمَع اَم  َِکلَذَک  ِماَّیَْألا  ِروُهُّشلا َو  ِِرئاَس  ِیف  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا َو 

18/44 .هد رارق  نینچ  نیا  اهزور ، اه و  هام  هیقب  رد  یهد  یم  رمع  هک  ینامز  ات  ار  ام  ادنوادخ و 

صوصخم تابجاو  هدیزگرب و  ياهراک  زا  ناضمر ، هام 

...َناَضَمَر َرْهَش  ِضوُرُْفلا  َْکِلت  ِِصئاَصَخ  َو  ِِفئاَظَْولا ، َْکِلت  اَیاَفَص  ْنِم  َْتلَعَج  َْتنَأ  َّمُهَّللا َو 

20/45 .يداد رارق  ار  ناضمر  هام  هصوصخم ، تابجاو  هدیزگرب و  ياهراک  زا  وت  ادنوادخ و 

اه هام  ریاس  اب  هسیاقم  رد  ناضمر ، هام  ندوب  صاخ 

ِروُهُّشلا ِِرئاَس  ْنِم  ُهَتْصَصَتْخا  يِذَّلا  َناَضَمَر  َرْهَش  ِضوُرُْفلا  َْکِلت  ِِصئاَصَخ  ...ْنِم  َْتلَعَج  َْتنَأ  َّمُهَّللا َو 

اه هام  هیقب  زا  ار  نآ  هک  نامه  .يداد  رارق  ار  ناضمر  هام  هصوصخم ، تابجاو  زا  وت  ادنوادخ و 

20/45 .یتشاد صوصخم 

مالسا تّما  يرترب  ببس  ناضمر ، هام 

ِلَلِْملا ِلْهَأ  َنوُد  ِِهلْضَِفب  اَنَْتیَفَطْصا  َو  ِمَمُْألا ، ِِرئاَس  یَلَع  ِِهب  اَنَتَْرثآ  َُّمث 

 - ار رگید  ياــه  نـیئآ  لــها  هـن  ار -  اــم  نآ  تلیــضف  هـب  يداد و  يرترب  هاــم ،)  ) نآ هلیــسو  هـب  اــه  تـّما  هــیقب  رب  ار  اــم  سپس 
21/45 .يدیزگرب

ردق بش  ناضمر و 

ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  َیِه ) ِیتَّلا   ) ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  ْنِم  ِهِیف  َْتلَلْجَأ  َو 

20/45 .یتشاد گرزب  نآ  رد  تسا ، رتهب  هام  رازه  زا  هک  ار  ردق  بش  و 

ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  َیِه  ِیتَّلا  ِرْدَْقلا  ِهَْلَیل  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا 
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.هام 40/45 رازه  زا  تسا  رتهب  هک  ردق  بش  رب  وت و  رب  دورد 

ناضمر هام  ياهزور  رد  نتشاد ، هزور 

ُهَراَهَن َكِْرمَِأب  اَنْمُصَف 

.میتفرگ هزور  ار  شزور  وت  نامرف  هب  سپ 

21/45

ناضمر ياه  بش  رد  نتساخرب 

ُهَْلَیل َِکنْوَِعب  اَنُْمق  َو 

21/45 .میتساخ اپ  هب  ار  شبش  وت  يرای  هب  و 
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ادخ شاداپ  هلیسو  ناضمر ، هام 

َِکَتبُوثَم ْنِم  ِْهَیلِإ  اَْنبَّبَسَت  َو 

.میداد رارق  وت  شاداپ  هلیسو  ار  نآ  و 

21/45

ناناملسم نیب  رد  ناضمر ، نتسیز  هدیدنسپ 

ٍدْمَح َماَقُم  ُرْهَّشلا  اَذَه  اَنِیف  َماَقَأ  ْدَق  َو 

22/45 .درک تماقا  هدیدنسپ  ماقم  رد )  ) ام نیب  رد  هام  نیا  و 

وکین يرای  بحاصم و  ناضمر ، هام 

ٍروُْربَم َهَبْحُص  اَنَبِحَص  َو  ٍدْمَح ، َماَقُم  ُرْهَّشلا  اَذَه  اَنِیف  َماَقَأ  ْدَق  َو 

22/45 .دش هارمه  وکین  ِرای  نوچمه  ام  اب  درک و  تماقا  هدیدنسپ  ماقم  رد )  ) ام نیب  رد  هام  نیا  و 

اهدوس نیرتهب  ناضمر و 

َنیَِملاَْعلا ِحَابْرَأ  َلَْضفَأ  اَنََحبْرَأ  ...َو  ٍدْمَح ، َماَقُم  ُرْهَّشلا  اَذَه  اَنِیف  َماَقَأ  ْدَق  َو 

22/45 .دومن دنمدوس  نایناهج ، ياهدوس  نیرترب  هب  ار  ام  درک و  تماقا  هدیدنسپ  ماقم  رد )  ) ام نیب  رد  هام  نیا  و 

هدنب زا  ناضمر ، ندش  ادج 

ِِهتَّدُم ِعاَطِْقنا  َو  ِِهْتقَو ، ِماَمَت  َْدنِع  اَنَقَراَف  ْدَق  َُّمث 

22/45 .دش ادج  ام  زا  شتّدم ، ندمآ  رس  هب  شتقو و  ندش  مامت  ماگنه  سپس 

ناضمر اب  ندومن  عادو 

اَْنیَلَع ُُهقاَِرف  َّزَع  ْنَم  َعاَدِو  ُهوُعِّدَُوم  ُنْحَنَف 

23/45 .تسا راوشد  ام  رب  شقارف  هک  یسک  زا  عادو  مییوگ ، یم  عادو  ار  نآ  سپ 

نآ ياه  یگژیو  نایب  و  ناضمر ، رب  ادخ  دورد 
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ِِهئاَِیلْوَأ َدیِع  اَی  َو  َرَبْکَْألا ، ِهَّللا  َرْهَش  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

23/45 .وا ناتسود  دیع  يا  و  ادخ ، هام  نیرت  گرزب  يا  وت ، رب  دورد 

ِتاَعاَّسلا ِماَّیَْألا َو  ِیف  ٍرْهَش  َْریَخ  اَی  ...َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

24/45 .اه تعاس  اهزور و  رد  هام  نیرتهب  يا  وت ، رب  دورد 

ُلاَمْعَْألا ِهِیف  ْتَرُِشن  َو  ُلاَمْآلا ، ِهِیف  َْتبُرَق  ٍرْهَش  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

25/45 .تشگ هدرتسگ  نآ  رد  لامعا  دش و  کیدزن  نآ  رد  اهوزرآ  هک  یهام  وت  رب  دورد 

اًدوُجْوَم ُهُرْدَق  َّلَج  ٍنیِرَق  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

26/45 .دوب گرزب  شمارتحا  يدوب ، ات  هک  ینیشنمه  وت  رب  دورد 

َّرَسَف اًِلبْقُم  َسَنآ  ٍفِیلَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

27/45 .تخاس نامداش  دومن و  مارآ  ار  اه  لد  دروآ ، يور  نوچ  هک  یمدمه  وت  رب  دورد 

ُبُولُْقلا ِهِیف  ْتَّقَر  ٍرِواَُجم  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

نتورف نآ  رد  اه  لد  هک  يا  هیاسمه  وت  رب  دورد 
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.دیدرگ 28/45

ِناَْطیَّشلا یَلَع  َناَعَأ  ٍرِصاَن  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.درک 29/45 يرای  ناطیش  ربارب  رد  هک  يروای  وت  رب  دورد 

! َِکب َکَتَمْرُح  یَعَر  ْنَم  َدَعْسَأ  اَم  َو  َکِیف ! ِهَّللا  َءاَقَتُع  َرَثْکَأ  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

تیاعر ار  تتمرح  وت ، ببس  هب  هک  یسک  تسا  تخب  کین  هچ  و  وت ! رد  ادخ  باذع ) زا   ) ناگدشدازآ تسا  رایـسب  هچ  .وت  رب  دورد 
30/45 !. دنک

ِبُویُْعلا ِعاَْونَِأل  َكَرَتْسَأ  َو  ِبُونُّذِلل ، َكاَْحمَأ  َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

31/45 !. ار اه  بیع  عاونا  يدوب ، هدنشوپ  هچ  و  ار ! ناهانگ  يدوب ، هدننکوحم  هچ  .وت  رب  دورد 

َنِینِمْءوُْملا ِروُدُص  ِیف  َکَبَیْهَأ  َو  َنیِمِرْج ، _ ُْملا یَلَع  ََکلَوْطَأ  َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

!. نانمؤم ياه  هنیس  رد  يدوب ، تبیه  اب  هچ  و  ناراکهانگ ! رب  يدوب ، ینالوط  هچ  .وت  رب  دورد 

32/45

ُماَّیَْألا ُهُِسفاَُنت  َال  ٍرْهَش  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

33/45 .دنک یمن  يربارب  نآ  اب  رگید ) (ي  اهزور هک  یهام  وت  رب  دورد 

ٌماَلَس ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم  َوُه  ٍرْهَش  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.تسا تمالس  زیچ  ره  زا  هک  یهام  وت  رب  دورد 

34/45

ِهَبَحاَصُْملا ِهیِرَک  َْریَغ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.تسین دنسپان  شا  یهارمه  هک  وت  رب  دورد 

35/45

ِتاَئیِطَْخلا َسَنَد  اَّنَع  َْتلَسَغ  َو  ِتاَکَرَْبلِاب ، اَْنیَلَع  َتْدَفَو  اَمَک  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
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36/45 .یتسش ام  زا  ار  اهاطخ  یکرچ  يدش و  دراو  ام  رب  اه  تکرب  اب  هک  روط  نامه  وت  رب  دورد 

اًمََرب ٍعَّدَُوم  َْریَغ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.دشاب 37/45 یگنتلد  يور  زا  وا  اب  عادو  هکنآ  هن  وت  رب  دورد 

ِِهْتقَو َْلبَق  ٍبُولْطَم  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.هدش 38/45 بلط  شندمآ ، نامز  زا  شیپ  هک  وت  رب  دورد 

اَّنَع َِکب  َفِرُص  ٍءوُس  ْنِم  ْمَک  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

39/45 !. دش فرطرب  ام  زا  وت ، ببس  هب  هک  اه  يدب  رایسب  هچ  .وت  رب  دورد 

ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  َیِه  ِیتَّلا  ِرْدَْقلا  ِهَْلَیل  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا 

.هام 40/45 رازه  زا  تسا  رتهب  هک  ردق  بش  رب  وت و  رب  دورد 

! َْکَیلِإ اًدَغ  اَنَقْوَش  َّدَشَأ  َو  َْکیَلَع ! ِسْمَْألِاب  اَنَصَرْحَأ  َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

!. میقاتشم وت  يوس  هب  تخس  هچ  ادرف  و  میدوب ! صیرح  وت  رب  رایسب  هچ  زورید  .وت  رب  دورد 

41/45

یَلَع َو  ُهاَْنمِرُح ، يِذَّلا  َِکلْضَف  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا 
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ُهاَْنِبلُس َِکتاَکََرب  ْنِم  ٍضاَم 

.میداد تسد  زا  هک  تا  هتشذگ  ياه  یکین  رب  میدش و  مورحم  نآ  زا  هک  تتلیضف  رب  وت و  رب  دورد 

42/45

ناضمر هام  لها  مالسا ،) تّما  )

ِِهب اَنَْتفَّرَش  يِذَّلا  ِرْهَّشلا  اَذَه  ُلْهَأ  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

43/45 .يداد تفارش  نآ  هلیسو  هب  ار  ام  هک  میتسه ، هام  نیا  لها  ام  انامه  ادنوادخ ،

ناضمر هام  اب  يدنمجرا 

ِِهب اَنَْتفَّرَش  يِذَّلا  ِرْهَّشلا  اَذَه  ُلْهَأ  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

43/45 .يداد تفارش  نآ  هلیسو  هب  ار  ام  هک  میتسه ، هام  نیا  لها  ام  انامه  ادنوادخ ،

ناضمر هام  رد  تدابع )  ) قیفوت ياطع 

...َُهل َکِّنَِمب  اَنَتْقَّفَو  َو 

.يداد قیفوت  تتمعن ، هلیسو  هب  نآ  يارب  ار  ام  و 

43/45

ناضمر تقو  هب  ییانشآان  و  ناتخبدب ،

ُهَلْضَف ْمِِهئاَقَِشل  اُومِرُح  َو  ُهَْتقَو ، ُءاَیِقْشَْألا  َلِهَج  َنیِح  َُهل  َکِّنَِمب  اَنَتْقَّفَو  َو 

ْهام نآ  لضف  زا  ناشتواقـش ، رثا  رب  دنتخانـشن و  ار  نآ  تقو  ناتخب ، هریت  هک  هاگنآ  يداد ، قیفوت  تتمعن ، هلیـسو  هب  نآ  يارب  ار  ام  و 
.دنتشگ مورحم 

43/45

ناضمر هام  تخانش  هب  مالسا ،) تّما   ) ندش هدیزگرب 

ِِهتَفِْرعَم ْنِم  ِِهب  اَنَتَْرثآ  اَم  ُِّیلَو  َْتنَأ 
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44/45 .يداد يرترب  نآ ، تخانش  هلیسو  هب  ار  ام  هک  ییالوم  ییوت 

ناضمر هقیرط  هب  مالسا ،) تّما   ) ندومن هار 

ِِهتَّنُس ْنِم  َُهل  اَنَْتیَدَه  ...ُِیلَو  َْتنَأ 

.يدومن 44/45 ییامنهار  نآ ، شور  هب  ار  ام  هک  ییالوم  ییوت 

ناضمر هام  رد  تدابع ) يارب   ) مایق هزور و 

ٍریِصْقَت یَلَع  ُهَماَِیق  ُهَماَیِص َو  َکِقِیفْوَِتب  اَْنیَّلََوت  ْدَق  َو 

44/45 .میوش راد  هدهع  ار  هاگنابش ) رد   ) شنتساخ اپ  هب  شا و  هزور  ات  يداد  قیفوت  نامیاه - ) ندرک   ) ْیهاتوک همه )  ) اب ار -  ام  و 

ناضمر هام  رد  رایسب ، زا  یکدنا  ماجنا 

ٍرِیثَک ْنِم  اًلِیلَق  ِهِیف  اَْنیَّدَأ  َو 

.میداد ماجنا  ار  رایسب  زا  یکدنا  نآ  رد  و 

44/45

ادخ زا  یهاوخ  شاداپ  ناضمر و  هام 

ِهِیف َبوُغْرَْملا  َلْضَْفلا  ِِهب  ُكِرْدَتْسَن  اًرْجَأ  ِطیِْرفَّتلا  َنِم  ِهِیف  اََنباَصَأ  اَم  یَلَع  اَنْرُجْأَف 

ام هب  هام  نآ  رد  یهاتوک  زا  هچنآ  رب  ار  ام  سپ 
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45/45 .میبایرد ار  هدیدنسپ  لضف  نآ  اب  هک  یشاداپ  .هد  شاداپ  هدیسر ،

ناضمر رد  ادخ ، ّقح  يادا )  ) زا یهاتوک 

َکِّقَح ْنِم  ِهِیف  اَنْرَّصَق  اَم  یَلَع  َكَرْذُع  اََنل  ْبِجْوَأ  َو 

46/45 .نادرگ مزال  ام  رب  میا ، هدرک  یهاتوک  تّقح  رب  هام )  ) نآ رد  هک  ار  ام  رذع  لوبق )  ) و

هدنیآ ناضمر  هام  هب  ناگدنب ، رمع  ندناسر 

ِهَداَبِْعلا َنِم  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  اَم  ِلُواَنَت  یَلَع  اَّنِعَأَف  ُهاَنَتْغََّلب  اَذِإَف  ِِلبْقُْملا ، َناَضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  اَنیِْدیَأ  َْنَیب  اَم  اَنِراَمْعَِأب  ُْغْلبا  َو 

هک یتدابع  ماجنا  رب  ار  ام  يدناسر ، نآ  هب  ار  ام  نوچ  سپ  .ناسرب  هدـنیآ  ناضمر  هام  هب  ار ، تسام -  يور  شیپ  رد  هک  ام -  رمع  و 
46/45 .امرف يرای  ینآ ، هتسیاش  وت 

( هدنیآ هتشذگ و   ) ناضمر هام  ود  رد  ادخ ، ّقح  ندروآ  تسدب  ببس 

ِرْهَّدلا ِروُهُش  ْنِم  ِْنیَرْهَّشلا  ِیف  َکِّقَِحل  اًکَرَد  ُنوُکَی  اَم  ِلَمَْعلا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ِرْجَأ  َو 

ام يارب  دـشاب ، راگزور  ياه  هام  زا  هدـنیآ ) هتـشذگ و  ناضمر   ) هام ود  رد  وت  ّقح  نتفایرد  ببـس  هک  ار  هچنآ  هتـسیاش ، لاـمعا  زا  و 
.نادرگ هتسویپ 

46/45

ناضمر هام  رد  هانگ ، باکترا 

اَنُْرتْسا َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...اَّنِم  ٍدُّمَعَت  یَلَع  ٍهَئیِطَخ  ْنِم  ِهِیف  اَْنبَـسَتْکا  ...ٍْمثِإ َو  ْوَأ  ٍمََمل  ْنِم  اَذَـه  اَنِرْهَـش  ِیف  ِِهب  اَـنْمَْملَأ  اَـم  َّمُهَّللا َو 
َكِْرتِِسب

شراب ریز  دـمع  يور  زا  هام )  ) نآ رد  ام  هک  ییاطخ  میدـش و  کیدزن  نآ  هب  هام  نیا  رد  هک  یگرزب  اـی  کـچوک  هاـنگ  ادـنوادخ و 
.ناشوپب دوخ  هدرپ  هب  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  میتفر ؛

47/45

ناضمر هام  نتفر  اب  ناگدنب  هودنا 

اَنِرْهَِشب اَنَتَبیِصُم  ُْربْجا 
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48/45 .نک ناربج  نام  هام  نتفر )  ) رد ار  ام  تبیصم 

ناضمر هام  ندش  يرپس  اب  هدنب ، يایاطخ  زا  نتشذگرد 

اَناَیاَطَخ ْنِم  ِرْهَّشلا  اَذَه  ِخاَلِْسنِاب  اَنْخَلْسا  َّمُهَّللا 

49/45 .روآرد اهاطخ  زا  ار  ام  هام ، نیا  نتشذگ  اب  ادنوادخ 

ناضمر هام  نایاپ  اب  اه ، يدب  زا  جورخ 

اَِنتاَئِّیَس ْنِم  ِهِجوُرُِخب  اَنْجِرْخَأ  َو 

49/45 .رب نوریب  نامیاه  يدب  زا  ار  ام  شنتفر ، نوریب  اب  و 

ناضمر هام  لها  نیرت  تخب  کین  هرمز  رد  ندوب 
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ُْهنِم اظَح  ْمِهِرَفْوَأ  َو  ِهِیف ، اًمِْسق  ْمِِهلَزْجَأ  َو  ِِهب ، ِِهلْهَأ  ِدَعْسَأ  ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 

رارق نآ  زا  ناـشیا  نیرتدـنم  هرهب  زا  هاـم و  نآ  رد  ناـنآ  نـیرت  بیــصنرپ  زا  نآ و  لـها  نیرتدنمتداعــس  زا  ار  اـم  نآ ، هلیــسو  هـب  و 
49/45 .هد

ناضمر هام  ّقح  تیاعر 

َِکلْضَف ْنِم  ُهَفاَعْضَأ  اَنِطْعَأ  َو  َكِدْجُو ، ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف  ...ِِهتَیاَعِر  َّقَح  َرْهَّشلا  اَذَه  یَعَر  ْنَم  َّمُهَّللا َو 

ام هب  ار  نآ  دـننام  تدوخ ، دزن  يرگناوت )  ) زا سپ  تسا ؛ شتیاعر  ّقح  هک  يروط  هب  ار ، هام  نیا  هدرک  تیاعر  سک  ره  ادـنوادخ و 
50/45 .امرف اطع  ام  هب  ار  نآ  ربارب  نیدنچ  تلضف ، زا  شخبب و 

تمایق زور  ات  ناضمر  هام  زا  ادخ ، تدابع 

ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ِهِیف  ََکل  َدَّبَعَت  ْوَأ  ُهَماَص ، ْنَم  ِروُجُأ  َْلثِم  اََنل  ُْبتْکا  َو 

51/45 .سیونب دننک ، یم  تدابع  ار  وت  تمایق  زور  ات  هام  نیا  رد  ای  دنا  هتفرگ  هزور  هک  یناسک  شاداپ  دننام  ام  يارب  و 

یتخس جنر 

ادخ مایپ  ندناسر  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمحز 

َِکَتلاَسِر ِغِیْلبَت  ِیف  ُهَسْفَن  َبَأْدَأ  َو 

.تخادنا جنر  هب  ار  دوخ  وت ، مایپ  غیلبت  رد  و 

13/2

نید هب  مدرم )  ) توعد اب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندرب  جنر 

َِکتَِّلم َیلِإ  ِءاَعُّدلِاب  اَهَبَْعتَأ  َو 

.درک هتسخ  ار  دوخ  وت ، نید  هب  توعد  اب  و 

14/2

شندیشک جنر  لباقم  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  تشهب  هجرد  نیرتالاب 

َِکتَّنَج ْنِم  اَْیلُْعلا  ِهَجَرَّدلا  َیلِإ  َکِیف  َحَدَک  اَِمب  ُهْعَفْراَف  َّمُهَّللا 
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.رب 23/2 الاب  تتشهب  زا  هجرد  نیرتالاب  هب  دیشک ، وت  نید )  ) هار رد  هک  یجنر  ببس  هب  ار  وا  ادنوادخ ،

( لامعا  ) ناگدنسیون رب  ناگدنب ، تمحز 

اَنَتَنوُؤَم َنِیِبتاَْکلا  ِماَرِْکلا  یَلَع  ْرِّسَی  َّمُهَّللا 

15/6 .زاس ناسآ  یمارگ  ناگتشرف )  ) ناگدنسیون رب  ار  ام  تمحز  ادنوادخ 

تّقشم اب  راک  هب  مادقا 

ِهَْفلُْکلا یِطاَعَت  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

.تّقشم 2و1/8 اب  ِراک  نداد  ماجنا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

ناگدید جنر  يراتفرگ  عفر 

َفْشَْکلا َتْدَعَو  َنیِذَّلا  ِءوُّسلا  ُلْهَأ  ...ُنَْحن  َکَناَْحبُس 
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ْمُْهنَع

4/10 .يا هداد  هدعو  ار  اهنآ  يراتفرگ  عفر  هک  میناراتفرگ  ام  وت ! یهّزنم  كاپ و 

هدنب ياعد  زا  ادخ ، نداتفین  جنر  هب 

َنیِعاَّدلا ُءاَعُد  ِهیِّنَُعی  َال  ْنَم  اَی  َو 

10/13 .دنک یمن  هتسخ  ار  وا  نارگشیاین  ياعد  هکنآ  يا  و 

شا يرامیب  لاح  رد  هدش  تبث  ِيوکین )  ) لامعا يارب  هدنب ، ندیشکن  جنر 

ُْهتَفَّلَکَت ٌهَحِراَج  َال  ...اَم  ِلاَمْعَْألا ، ِّیِکَز  ْنِم  ِناَِبتاَْکلا  َِیل  َبَتَک  اَم  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف  َو 

5/15 .هدادن ماجنا  تّقشم  اب  ار  نآ  یمادنا  هک  دنتشون ، نم  يارب  ار  يا  هزیکاپ  ياهرادرک  لامعا ، ناگدنسیون  ْيرامیب  نآ  نیب  رد  و 

هدنب هتساوخ  ندرک  اور  اب  ادخ ، نداتفین  جنر  هب 

َکِعْسُو ِیف  َْکیَلَع  ُقیِضَی  َال  َِکلَذ  َّنِإ 

34/16 .تسین روآ  جنر  وت ، رب  تا  ییاناوت  هرتسگ  ربارب  رد  نم ) ياه  هتساوخ   ) نیا هک  یتسرد  هب 

جنر اب  يزور ، ندروآ  تسد  هب 

ِباَِستْکِالا َهَنوُؤَم  ِینِفْکا  َو 

زا ار  رایسب  تمحز  اب  يزور  ندروآ  تسد  هب  و 

24/20 .رادرب نم 

جنر تقاط  نتشادن  هدنب و 

ِدْهَْجلِاب ِیل  َهَقاَط  َال  َّمُهَّللا 

2/22 .مرادن ندیشک  جنر  تقاط  ادنوادخ 

دنزرف زا  تسارح  رد  نیدلاو ، جنر 

!؟ ِیتَساَرِح ِیف  اَمِِهبَعَت  ُهَّدِش  َْنیَأ  َو  ...
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؟10/24 دوش یم  هچ  دنا  هدیشک  نم  يرادهگن  رد  مردام ) ردپ و   ) ود نآ  هک  ییاه  یتخس  و 

يریسا اب  نانمشد ، ندنکفا  جنر  هب 

ُرْسَْألا ُمِِهب  َدَهْجَی  ْنَأ  َدَْعب  َو  ِْلتَْقلِاب ، َكَّوُدَع  َحاَتْجَی  ْنَأ  َدْعَبَف  ِهَداَهَّشلِاب  َُهل  َْتیَضَق  َو  ِهَداَعَّسلِاب ، َُهل  َتْمَتَخ  ْنِإَف 

اب ار  تنمـشد  هک  دشاب  نآ  زا  دعب  يدز ، مقر  شیارب  ار  تداهـش  يداد و  نایاپ  یتخب  شوخ  هب  وا  يارب  ار ) شا  یگدـنز   ) رگا سپ 
15/27 .تسا هدنکفا  یتخس  هب  ار  ناشیا  يریسا ، اب  هدومن و  دوبان  نتشک 

( ادخ ریغ  زا   ) تساوخرد تمحز  زا  هدنب ، ندناهر 

ِبَلَّطلا ِهَنوُؤَم  ْنِم  ِِهب  اَنیِفْکَت  اًقِداَص  اًنیِقَی  اََنل  ْبَه  َو 

2/29 .ییامن زاین  یب  بلط ، تمحز  زا  ار  ام  ببس  نادب  هک  شخبب ، نیتسار  ینیقی  ار  ام  و 

جنر یتخس  زا  ناگدنب ، نتشادهاگن 
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ِبَصَّنلا ِهَّدِش  ْنِم  اَِهب  اَنیِفُْعت  ًهَِصلاَخ  ًهَِقث  اَنْمِْهلَأ  َو 

2/29 .يراد فاعم  جنر  یتخس  زا  ار  ام  نآ  اب  هک  زادنیب ، ناملد  رد  صلاخ  ینانیمطا  و 

هدیشک جنر  نآ ، يارب  هدنب  هچنآ  نتفر  تسد  زا 

...ِهِیف یَعَس  اَم  ِهَلْمُج  َُهل َو  َحَدَک  اَم  ِعیِمَِجب  َبَهََذل  ِِهب  َِکلَذ  َْتلَعَف  َْول  َو  ...

13/37 .دوب هتفر  تسد  زا  هدیشوک ، نآ  رد  هچنآ  همه  هدومن و  شالت  نآ  يارب  هچنآ  همه  يدومن ، یم  راتفر  نینچ  وا  اب  رگا  و  ...

یهلا شاداپ  يارب  زج  ندیشکن ، جنر 

َِکباََوث ْنِم  ِینُْدی  اَم  اَّلِإ  َفَّلَکَتَن  َال  ...یَّتَح  ...َکیِصاَعَم  ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

جنر هب  دـنک ، کـیدزن  وـت  شاداـپ  هب  هـچنآ  رد  زج  ار  دوـخ  اـت  .اـمرف  يراـی  ناـهانگ  زا  اـضعا  يرادـهگن  اـب  شا ، هزور  رب  ار  اـم  و 
7و6/44 .میزادنین

ینالوط ِجنر  راتفرگ  هدنب ،

ِءاَنَْعلا ُلیِوَّطلا  اَنَأ 

85/47 .تسا زارد  ما  يراتفرگ  هک  منم 

ادخ يارب  دوخ ، نتخادنا  جنر  هب 

َبَْعتَأ َو  َكِدْهَِعب ، یَفَو  ْنَم  ِِهب  ُدَّحَوَتَت  اَِمب  ِینْدَّحََوت  َو 

َِکتاَذ ِیف  ُهَسْفَن 

یتخـس هب  ار  دوخ  وت  يارب  هدرک و  افو  وت  دهع  هب  هک  یـسک  اب  ینک  یم  یکین  هک  هنوگنامه  نک ، یکین  نم  هب  ییاهنت  هب  دوخ  وت  و 
88/47 .هتخادنا

جنر زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِءاَنَْعلا ِّلُّذلا َو  َنِم  ...ِینْذِعَأ  َو 

119/47 .هد هانپ  یتخس  يراوخ و  زا  ارم  و 

هدنب تساوخرد  زا  ادخ ، نداتفین  جنر  هب 
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ٌِلئاَس ِهیِفُْحی  َال  ْنَم  اَی 

6/48 .دزادنا یمن  جنر  هب  ار  وا  يا  هدننک  تساوخرد  هک  یسک  يا 

هدنب زا  يراتفرگ ، ِجنر  ندنادرگرب 

ِءاَلَْبلا َدْهَج  یِّنَع  َْتفَرَص  َو 

.يدرک رود  نم  زا  ار  يراتفرگ  یتخس  و 

2/51

هدنب زا  روآ ، جنر  يراتفرگ  ندنادرگرب 

یِّنَع َْتفَرَص  ْدَق  ٍدِهاَج  ٍءاََلب  ْنِم  ْمَکَف  یَِهلِإ 

3/51! يدنادرگرب نم  زا  هک  یتخس  ياهالب  رایسب  هچ  سپ  نم ، يادخ 

حابم اور 
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[ نایرج  ] ناور

ناگدنب رب  هزیکاپ ، ياه  يزور  ندومن  ناور 

ِقْزِّرلا ِتاَبِّیَط  اَْنیَلَع  يَرْجَأ  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

17/1 .تخاس يراج  نامیارب  ار  هزیکاپ  ياه  يزور  هک  ار  ییادخ  ساپس  و 

ادخ تردق  هب  ردق ، اضق و  ندش  يراج 

ُءاَضَْقلا َِکتَردُِقب  يَرَج  َو 

2/7 .دش ارجا  وت  تردق  هب  ریدقت  و 

ادخ زا  سرت  ببس  هب  هدنب ، کشا  ندش  ناور 

َِکتَفیِخ ْنِم  یِْعمَد  َْضیَف  یَِهلِإ ، اَی  يََرت  ْدَق 

19/16 .ینیب یم  دوخ  سرت  زا  ار  مکشا  شزیر  نم ، يادخ  يا 

اهربا ندوب  ناور  ّتلع 

ِقاَفْآلا ِعیِمَج  ِیف  ِِقنوُْملا  َکِضْرَأ ، ِتاَبَِنل  ِقاَْسنُْملا  ِباَحَّسلا ، َنِم  ِقِدْغُْملا  َِکْثیَِغب  َکَتَمْحَر  اَْنیَلَع  ْرُْشنا  َو 

1/19 .نارتسگب ام  رب  تسا ، ناور  تنیمز  یحاون  همه  رد  زادنا  مشچ  ِهایگ  ندنایور  يارب  هک  يربا  زا  ناوارف  ِناراب  اب  ار  تتمحر  و 

ریگارف ینایرج  اب  یبآ 

ُهُرَرِد ٍعِساَو  ...ٍِعفاَن  َْکنِم  ٍیْقَِسب  .َهَرَفَّسلا  َماَرِْکلا  َکَتَِکئاَلَم  ْدِهْشَأ  َو 

2/19 .زاس هدامآ  دشاب ، رایسب  شندش  يراج  هک  دوخ  بناج  زا  دنمدوس  یبآ  نداتسرف  هب  ار  تا  هدنسیون  ِراوگرزب  ِناگتشرف  و 

بآ اب  اه ، يوج  نتخاس  يراج 

َراَْهنَْألا ِِهب  ُرِّجَُفت  ...اًیْقَس  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

5/19 .امن باریس  يزاس ، ناور  نآ  اب  ار  اه  هناخدور  هک  یناراب  اب  ار  ام  ادنوادخ 

هدنب تسد  هب  یکین ، نتخاس  ناور 
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َْریَْخلا َيِدَی  یَلَع  ِساَّنِلل  ِرْجَأ  َو 

3/20 .زاس يراج  نم  تسد  هب  ار  مدرم  هب  ندرک  یکین  و 

ادخ يوس  هب  اه  هار  نیرتدنیاشوخ  رد  هدنب ، لد  نتخاس  هناور 

َْکَیلِإ ُِلبُّسلا  ِّبَحَأ  ِیف  ِِهب  ِرْجَأ  َو 

10/21 .امرف هناور  تیوس  هب  اه  هار  نیرت  بوبحم  رد  ار  نآ  و 

ناگدنب ياه  گر  رد  ناطیش ، نتشگ  ناور 

اَِنئاَمِد َيِراَجَم  ُهَْتیَرْجَأ  َو 

6/25 .يدومن ناور  نامنوخ  ياه  گر  رد  ار  ناطیش )  ) وا و 

اه یندیماشآ  عاونا  هب  یتشهب ، ياه  يوج  ندش  ناور 
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...َِهبِرْشَْألا ِعاَْونَِأب  ِهَدِرَّطُْملا  ِراَْهنَْألا  ...ْنِم  اَهِیف  َتْدَدْعَأ  اَم  ْمِهِراَْصبَِأل  اَْهنِم  ْحَِّول  َو 

ناشناگدـید لباقم  رد  هدـش ، ناور  نوگاـنوگ  ياـه  یندیـشون  هب  هک  ییاـه  يوج  زا  يا  هتخاـس  هداـمآ  تشهب )  ) نآ رد  ار  هچنآ  و 
4/27 .زاس نایامن 

ادخ لضف  نتخاس  ناور 

اًرِـضاَح اًضَوِع  ِِهْلِعف  ْنِم  ُهْضِّوَع  َو  ٍْلثِِمب ، اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَـف  ...ِهِراَد  ِیف  اًِـطباَُرم  ْوَأ  اًـیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْـسُم  اَـمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
َِکلْضَف ْنِم  َُهل  َْتیَرْجَأ  اَم  َیلِإ  ُْتقَْولا  ِِهب  َیِهَْتنَی  ْنَأ  َیلِإ  ِِهب ، یَتَأ  اَم  َروُرُس  َمَّدَق َو  اَم  َعْفَن  ِِهب  ُلَّجَعَتَی 

شاداپ نوگمه  گنـسمه و  ار  يو  سپ  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
.دـنک تفایرد  يدوز  هب  هداد ، ماجنا  ار  هچنآ  يداش  هداتـسرف و  شیپ  هچنآ  دوس  هک  نک  اطع  دـقن  ِضوع  ار  شراک  هد و  شاداپ  وا ،

.دسرب يا ، هتخاس  ناور  وا  يارب  تلضف  زا  هچنآ  هب  دسر ، نایاپ  هب  وا  نامز  هک  هاگنآ  ات 

16/27

لالح بابسا  زا  يزور ، نتخاس  ناور 

ِیقاَزْرَأ ِلاَلَْحلا  ِباَبْسَأ  ْنِم  ِرْجَأ  َو 

.زاس ناور  لالح ، بابسا  زا  ار  میاه  يزور  و 

3/30

یکین هب  زج  یهلا ، ردق  اضق و  ندشن  ناور 

ِهَرَیِْخلِاب اَّلِإ  ِرْجَی  َْمل  َكَءاَضَق  َّنَِأب  اَهَعَم  َِّرقُِأل  َهَقِّثلا  َِیل  ْبَه  َو 

3/35 .منک فارتعا  هتشگن ، يراج  یکین  هب  زج  وت  ياضق  هکنیا  هب  ات  شخب  يدامتعا  نم  هب  و 

( تشهب  ) نادواج کلم  رد  ناگدنب ، نتخاس  هناور 

َِدبَْألا ِْکُلم  ِیف  اَنْحَرْسا  َو 

5/35 .نک اهر  يدبا ، تنطلس  رد  ار  ام  و 

يزور یخارف  یگدنز و  شیاشگ  نتشگ  ناور  لماع 
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ِقاَزْرَْألا ِهَعَس  َبْصِخ  ِْشیَْعلا َو  َدَغَر  ِِهب  اَْنَیلِإ  ْقُس  َو 

.هدب قوس  ام  يوس  هب  ار  ناوارف  ياه  يزور  هعسوت  یگدنز و  شیاسآ  نآرق ،)  ) نآ هلیسو  هب  و 

12/42

ترخآ يوس  هب  ندش  هناور  نامز  نتشگ  کیدزن 

ٌقاَلِْطنا ٌلیِحَر َو  ِهَرِخْآلا  َیلِإ  اَّنِم  اَنَد  َو 

13/42 .دوش کیدزن  رگید  ناهج  هب  ام  نتفر  ندرک و  چوک  و 

تشذگ رب  یهلا ، تردق  ندش  ناور 

ِزُواَجَّتلا یَلَع  َکَتَرُْدق  َْتیَرْجَأ  ...َکَّنَأ 

يراج تشذگ ، رب  ار  تتردق  وت  انامه 
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8/45 .يا هتخاس 

تشهب ناتخرد )  ) ریز زا  اه ، يوج  ندوب  يراج 

ُراَْهنَْألا اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُکَلِخُْدی  َو 

10/45 .تسا يراج  نآ  ریز  زا  اهرهن  هک  دنک  لخاد  ییاه  تشهب  هب  ار  امش  و 

ناضمر اب  یکین ، نتشگ  ناور 

اَْنیَلَع َِکب  َضِیفُأ  ٍْریَخ  ْنِم  ْمَک  َو 

39/45 !. تشگ ناور  ام  رب  وت ، هلیسو  هب  هک  يا  یکین  رایسب  هچ  و 

هدنب يارب  يا  هتسیاش  لمع  نتخاس  ناور 

ِرْهَّدلا ِروُهُش  ْنِم  ِْنیَرْهَّشلا  ِیف  َکِّقَِحل  اًکَرَد  ُنوُکَی  اَم  ِلَمَْعلا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ِرْجَأ  َو 

ام يارب  دـشاب ، راگزور  ياه  هام  زا  هدـنیآ ) هتـشذگ و  ناضمر   ) هام ود  رد  وت  ِّقح  نتفایرد  ببـس  هک  ار  هچنآ  هتـسیاش ، لاـمعا  زا  و 
46/45 .زاس ناور 

یهلا ششخب  دوج و  نایرج  و  تاجاح ، ياه  ماج 

ِتاَِبلَّطلا ُهَیِعْوَأ  َكِدوُج  ِْضیَِفب  ْتَأَلَْتما  َو 

.تسا 12/46 هتشگ  رپ  تدوج ، يدایز  اب  اه  هتساوخ  فرظ  و 

يوس هب  یمارگ ، ياه  ششخب  ندومن  ناور 

هدنب

ََّیلِإ َِکبِهاَوَم  َِمئاَرَک  ْقُس  َو 

.امرف 128/47 ناور  نم  يوس  هب  ار  تا  یمارگ  ياه  ششخب  و 

ناگدنب زا  یخرب  تسد  هب  دیحوت ، يارجا 

ِْهیَدَی یَلَع  ِِهب َو  َِکلَذ  يِرْجَی  ْنَّمِم  ...َو  َِکب ، ِناَمیِْإلا  ِدیِحْوَّتلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا َو 
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یم ارجا  نانآ  تسد  هب  هلیسو و  هب  نامیا ) دیحوت و   ) نآ هک  یناسک  زا  دوخ و  هب  ناگدنروآ  نامیا  ناتـسرپاتکی و  زا  ارم  ادنوادخ و 
.هد رارق  ددرگ ،

12/48

ادخ نامرف  ندوب  ناور 

َكَْرمَأ َذَْفنَأ  ...اَم  َکَناَْحبُس 

! تنامرف تسا  ناور  هچ  یهّزنم ! كاپ و 

4/52

دنوادخ رما  نایرج  رد  نیقی ، تقیقح  ندروآ  تسد  هب 

َكِْرمَأ ِذاَفَن  ِیف  ِنیِقَْیلا  َّقَح  ِِهب  َنَْقیَتْسا  ِنَم  ِِهب  ُعَْفنَت  اًنیِقَی  ...َُکلَأْسَأ 

.یهد یم  دوس  دنک ، ادیپ  نیقی  ًاتقیقح  وت  رما  ندوب  ذفان  هب  هک  ار  سک  ره  نآ  هلیسو  هب  هک  مهاوخ  یم  ینیقی  وت  زا 

3/54
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ییوربور

نانمشد بیذکت  اب  ناربمایپ ، ناوریپ  ندش  وربور 

...ِبیِذْکَّتلِاب ْمَُهل  َنیِِدناَعُْملا  ِهَضَراَعُم  َْدنِع  ِْبیَْغلِاب  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ْنِم -  ْمُهُوقِّدَصُم -  ِلُسُّرلا َو  ُعاَْبتَأ  َّمُهَّللا َو 

یم وربور  ناـیوج  هزیتـس  بیذـکت  اـب  هـک  یماـگنه  رد  نـیمز ، لـها  زا  ناربماـیپ  ِیناـهنپ  ِناگدـننک  قیدـصت  ناوریپ و  ادــنوادخ و 
1/4 ...دندش

نمشد اب  ناملسم ، دهاجم  ندش  وربور 

...ِِهْنیَع ِیف  ْمُْهلِّلَقَف  ُهَّوُدَع  َكَّوُدَع َو  َّفاَص  اَذِإَف 

15/27 .امن كدنا  شمشچ  رد  ار  اهنآ  دش ، وربور  شدوخ  نمشد  وت و  نمشد  اب  هاگره  سپ 

نتورف ینت  اب  ادخ ، اب  ندش  وربور 

...اَیاَطَْخلا َنِم  ٍلَْقثُم  ٍرْهَظ  َو  ٍهَعِضاَخ ، ٍهَبَقَر  َو  ٍهَعِشاَخ ، ٍسْفَِنب  َكاَّقَلَتَف 

.تسوت يور  شیپ  اهاطخ ، راب )  ) زا رابنارگ  یتشپ  هداتفاورف و  یندرگ  نتورف و  يدوجو  اب  سپ 

19/32

هدنب اب  ناطیش ، ندش  وربور 

ِهِْرفُک ِهَِملَِکب  ِیناَّقََلت  َو  ...

13/32 .دش وربور  نم  اب  شرفک  راتفگ  اب  و  ...

ادخ اب  يربارب  يارب  اتمه ، دوبن 

َکَضِراَُعیَف ََکل  َِّدن  َال  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

20/47 .دنک هضراعم  وت  اب  ات  يرادن  يدننام  هکنآ  ییوت 

یهلا ِلالج  ِتّزع  اب  هدننک  يربارب  یساپس 

َِکلاَلَج َّزِع  ُِلباَُقی  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 
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49و36/47 .دشاب ربارب  وت  لالج  ِتّزع  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

باذع اب  ندش  وربور 

َِکتَابوُقُع اَِهلُولُِحب  َِکتاَوَطَِسل َو  اَهِیف  ُتْضَّرَعَت 

2/49 .مدش وربور  تیاه  تبوقع  اب  هداد ، رارق  تیاه  يریگ  تخس  ضرعم  رد  ار  دوخ  اهنآ ، رد 

تمعن یناوارف  اب  هدنب ، یهاتوک  هلباقم 

ِریِصْقَّتلِاب اَهََلباَق  َو  ِمَعِّنلا ، ِغُوبُِسب  َفَرَتْعا  ِنَم  ُماَقَم  اَذَه 

15/49 .تسا هدومن  هلباقم  یهاتوک  اب  ار  اهنآ  هدرک و  فارتعا  اه  تمعن  یناوارف  هب  هک  تسا  یسک  هاگیاج  نیا 

حور

یگدنز حاورا  زا  ناگدنب ، نتخاس  دنم  هرهب 

ِهاَیَْحلا ِحاَوْرَِأب  اَنَعَّتَم  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

یگدنز ياه  حور  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  و 
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20/1 .تخاس دنم  هرهب 

حور هتشرف )  ) رب ادخ  دورد 

ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  ...ِبُجُْحلا  ِهَِکئاَلَم  یَلَع  َوُه  يِذَّلا  ُحوُّرلا  ...َکِحِیبْسَت َو  ْنِم  َنوُُرتْفَی  َال  َنیِذَّلا  َکِشْرَع  ُهَلَمَح  َّمُهَّللا َو 

رب سپ  هدش ، هتـشامگ  اه  باجح  ناگتـشرف  رب  وا  هک  نامه  حور ، دننک و  یمن  یتسـس  وت  حیبست  زا  هک  تشرع  نالماح  ادنوادخ و 
.تسرف دورد  اهنآ 

6و5و1/3

رما ملاع  زا  حور ، هتشرف ) )

ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  َكِْرمَأ ، ْنِم  َوُه  يِذَّلا  ُحوُّرلا  ...َکِحِیبْسَت َو  ْنِم  َنوُُرتْفَی  َال  َنیِذَّلا  َکِشْرَع  ُهَلَمَح  َّمُهَّللا َو 

دورد اـهنآ  رب  سپ  دــشاب ، یم  وـت  رما  ملاـع  زا  هـک  حور ، دــننک و  یمن  یتســس  وـت  حــیبست  زا  هـک  تـشرع  نـالماح  ادــنوادخ و 
6و1/3 .تسرف

ردق بش  رد  حور ، ناگتشرف و  ندمآ  دورف 

ٍْرمَأ ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئاَلَْملا َو  ُلَّزَنَت 

5/44 .دنیآ یم  دورف  يراک  ره  يارب  ناشراگدرورپ ، نامرف  هب  حور  ناگتشرف و  نآ  رد 

ناشحاورا مالسلا و  مهیلع  همئا  ناتسود  رب  مالس 

ْمِهِحاَوْرَأ یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ْمِّلَس  َو 

.تسرف مالس  ناشیاه  حور  رب  نانآ و  رب  و 

65/47

هدور

نآ یندیماشآ  زا  خزود ، شتآ  نانکاس  ياه  هدور  ندش  هراپ  هراپ 

اَِهناَّکُس َهَِدْئفَأ  َءاَْعمَأ َو  ُعِّطَُقی  يِذَّلا  اَِهباَرَش  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو 

31/32 .مرب یم  هانپ  وت  هب  دنک ، یم  هراپ  هراپ  ار  شنانکاس  ِلد  هدور و  هک  شا  یندیماشآ  زا  و 
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زور

صاخ يدمآرس  يوس  هب  یگدنز ، ياهزور  اب  نتشادرب  ماگ 

ِهِرُمُع ِماَّیَِأب  ِْهَیلِإ  ُأَّطَخَتَی  ...اًتُوقْوَم  اًلَجَأ  ِهاَیَْحلا  ِیف  َُهل  َبَرَض  َُّمث 

6/1 .درادرب ماگ  نآ  يوس  هب  شا ، یگدنز  ياهزور  اب  هک  دومن ، نّیعم  صاخ  يدمآرس  یگدنز ، رد  شا ) هدیرفآ   ) وا يارب  سپس 

تمایق زور  ات  زورما  زا  نیعبات  رب  ادخ  دورد 

ِنیِّدلا ِمْوَی  َیلِإ  اَذَه  اَنِمْوَی  ْنِم  َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

13/4 .تسرف دورد  نیعبات  رب  تمایق  زور  ات  ام  زورما  زا  ادنوادخ و 

هدنب زور  رخآ ) ات  لّوا   ) فرط ود  ندرک  رپ 
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اًناَسْحِإ اًلْضَف َو  اًرْخُذ َو  اًرْجَأ َو  اًرْکُش َو  اًدْمَح َو  ِْهیَفَرَط  َْنَیب  اَم  اََنل  ْأَْلما  َو 

.زاس رپ  یکین  ینوزف و  هریخذ و  شاداپ و  شیاتس و  ساپس و  زا  ام  يارب  ار  زور )  ) نآ فرط  ود  و 

14/6

زور رد  ناگدنب ، ياه  يدب  اه و  یکین 

ِتاَئِّیَّسلا َنِم  ِهِیف  اَِنلْخَأ  َو  ِتاَنَسَْحلا ، َنِم  ِهِیف  اََنل  ْلِزْجَأ  َو 

14/6 .زاس یهت  اه  يدب  زا  نآ  رد  ار  ام  نادرگ و  رایسب  ام  يارب  ار  اه  یبوخ  زور  نآ  رد  و 

اهزور همه  زورما و  رد  یکین ، ماجنا  قیفوت 

...ِْریَْخلا ِلاَمِْعتْسِال  اَنِماَّیَأ  ِعیِمَج  ِیف  ِهِذَه َو  اَِنتَْلَیل  اَذَه َو  اَنِمْوَی  ِیف  اَنْقِّفَو  َو 

18/6 .هد قیفوت  یکین  ماجنا  يارب  ار  ام  نامیاهزور ، همه  رد  ام و  بشما  ام و  زورما  رد  و 

زور ره  رد  ناشنانکاس ، نیمز و  نامسآ و  نتفرگ  هاوگ 

...اَذَه یِمْوَی  ِیف  َکِْقلَخ  ِِرئاَس  َِکتَِکئالَم َو  ْنِم  اَمُهَْتنَکْسَأ  ْنَم  َکَضْرَأ َو  َكَءاَمَس َو  ُدِهْشُأ  َو 

21/6 .مریگ یم  دهاش  زور  نیا  رد  ار  تناگدیرفآ  ریاس  ناگتشرف و  زا  يداد  ياج  ود  نآ  رد  هچنآ  تنیمز و  تنامسآ و  و 

هدنب هب  ماّیا ، ندرک  تشپ 

ْتَّلَوَف ُهُماَّیَأ  ْتََربْدَأ  َو 

.هدش يرپس  هدرک و  تشپ  وا ) هب   ) شراگزور و 

8/12

بش زور و  و  یتسردنت ،

...َتْرَّخَأ اَم  ِیل  ْمِّدَقَف  ...ُعِطَْقنَی  َال  ٍءاََلب  ْيَدَی  َْنَیب  ِهَِیفاَْعلا  ِهِذَه  ْنِم  ِهِیف  ُِّتب  ْوَأ  ِهِیف ، ُْتِللَظ  اَم  ْنُکَی  ْنِإ  َو 

ددرگ یمن  عطق  هک  يا  يراتفرگ  زا  شیپ  ما ، هدناسر  رس  هب  نآ  رد  ار  بش  ای  ما  هدرب  رـس  هب  نآ  رد  ار  زور  هک  یتسردنت  نیا  رگا  و 
2/18 .زادنا شیپ  يا ، هتخادنا  ریخأت  هب  میارب  هچنآ  سپ  دشاب ،
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تلهم ماّیا  رد  ادخ ، تعاط  هب  هدنب  نتشامگ 

ِهَلْهُْملا ِماَّیَأ  ِیف  َِکتَعاَِطب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو 

.رامگب 29/20 دوخ  تعاط  هب  مرمع ، ِتلهم  ياهزور  رد  ارم  و 

ماّیا شدرگ  اب  ادخ ، تّزع  یگدنیاپ 

ِماَّیَْألا ِناَمزَْألا َو  یِضاَوَم  ...یَلَع  ِیقاَْبلا  ِّزِْعلا  ...اَذ  اَی  َّمُهَّللا 

3و1/32 .تسا راگدنام  اهزور ، اه و  نامز  نتشذگ  اب  هک  يزیزع  يا  ادنوادخ 

زور نایاپ  زاغآ و  رد  نآرق ، ییاپرب 

...ِراَهَّنلا َفاَرْطَأ  ِْلیَّللا َو  َءاَنآ  ِِهب  ََکل  اُوماَق  َنیِذَّلا  َراَثآ  اَِنب  ُْفقا  َو 
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.دنتشاد اپ  هب  وت  يارب  ار  نآرق  زور ، فارطا  بش و  ياه  تعاس  رد  هک  نادرگ  یناسک  یپ  رد  ار  ام  و 

9/42

اهزور تشذگ )  ) و ون ، هام  تکرب 

ُماَّیَْألا اَهُقَحْمَت  َال  ٍهَکََرب  َلاَلِه  َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

.دربن شنیب  زا  اهزور  تشذگ )  ) هک دهد ، رارق  یتکرب  اب  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

4/43

ناضمر ياهزور  تشذگ  اب  ناگدنب ، زا  يدب  ندنَک 

...ِهِماَّیَأ ِخاَلِْسنا  َعَم  اَِنتاَِعبَت  اَّنَع  ْخَلْسا  َو 

15/44 .نکب ام  زا  ار  نامیاه  يدب  شیاهزور ، نتشذگ  اب  و 

ناضمر هام  زور  رد  يراد ، هزور  هب  ناگدنب  يرای 

ِهِماَیِص یَلَع  ِهِراَهَن  ِیف  اَّنِعَأ  َو 

.امن يرای  نآ ، يراد  هزور  هب  شزور  رد  ار  ام  و 

17/44

هدنب تلفغ  رب  ناضمر ، ياهزور  ندادن  یهاوگ 

ٍهَْلفَِغب اَْنیَلَع  ُهُراَهَن  َدَهْشَی  َال  یَّتَح  ...ِهِماَیِص  یَلَع  ِهِراَهَن  ِیف  اَّنِعَأ  َو 

.امن يرای  نآ ، يراد  هزور  هب  شزور  رد  ار  ام  و 

17/44 .دهدن یهاوگ  تلفغ ، هب  ام  رب  شزور  ات 

یگدنز ياهزور  ریاس  رب  ناضمر ، هام  رد  تساوخرد  لومش 

اَنَتْرَّمَع اَم  َِکلَذَک  ِماَّیَْألا  ِروُهُّشلا َو  ِِرئاَس  ِیف  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا َو 

18/44 .هد رارق  نینچ  نیا  اهزور ، اه و  هام  هیقب  رد  یهد  یم  رمع  هک  ینامز  ات  ار  ام  ادنوادخ و 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1300 

http://www.ghaemiyeh.com


ناضمر هام  ياهزور  رد  نتشاد ، هزور 

ُهَراَهَن َكِْرمَِأب  اَنْمُصَف 

.میتفرگ هزور  ار  شزور  وت  نامرف  هب  سپ 

21/45

اه تعاس  اهزور و  رد  هام  نیرتهب  ناضمر ،

ِتاَعاَّسلا ِماَّیَْألا َو  ِیف  ٍرْهَش  َْریَخ  اَی  ...َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

24/45 .اه تعاس  اهزور و  رد  هام  نیرتهب  يا  وت ، رب  دورد 

نآ اب  اهزور  ندرکن  يربارب  هام  ناضمر ،

ُماَّیَْألا ُهُِسفاَُنت  َال  ٍرْهَش  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

33/45 .دنک یمن  يربارب  نآ  اب  رگید ) (ي  اهزور هک  یهام  وت  رب  دورد 

وفع تهج  زور  نیرت  هدننک  بلج  رطف ، دیع 

ٍْوفَِعل ِِهبَلْجَأ  اَْنیَلَع  َّرَم  ٍمْوَی  ِْریَخ  ْنِم  ُْهلَعْجا  َو 

هتشذگ ام  رب  هک  ییاهزور  نیرتهب  زا  ار  نآ  و 
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48/45 .دشاب وفع  يارب  زور ، نیرت  هدننک  بلج  هک  هد  رارق  تسا 

هانگ يارب  زور  نیرت  هدننکدوبان  رطف ، دیع 

ٍْبنَِذل ُهاَْحمَأ  ...اَْنیَلَع  َّرَم  ٍمْوَی  ِْریَخ  ْنِم  ُْهلَعْجا  َو 

48/45 .دشاب هانگ  يارب  نآ ، نیرت  هدننکوحم  هک  هد  رارق  تسا  هتشذگ  ام  رب  هک  ییاهزور  نیرتهب  زا  ار  نآ  و 

رطف دیع  زور  ندنادرگ  كرابم 

اَنِرِْطف اَنِدیِع َو  ِمْوَی  ِیف  اََنل  ْكِرَاب  َو 

.نادرگ كرابم  ار  نامرطف  دیع و  زور  ام  يارب  و 

48/45

اهزور نیرتهب  رطف ، دیع  زور 

...اَْنیَلَع َّرَم  ٍمْوَی  ِْریَخ  ْنِم  ُْهلَعْجا  َو 

48/45 .هد رارق  تسا  هتشذگ  ام  رب  هک  ییاهزور  نیرتهب  زا  ار  نآ  و 

يداش دیع و  زور  رطف ، زور 

اًروُرُس اًدیِع َو  َنِینِمْءوُْمِلل  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  اَنِرِْطف  ِمْوَی  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

52/45 .مینک یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  يداد ، رارق  يداش  دیع و  ْنامیا  لها  يارب  ار  نآ  هک  نامرطف  ِزور  رد  ام  ادنوادخ 

ییامهدرگ عامتجا و  زور  رطف ، زور 

اًدَشَتُْحم اًعَمْجَم َو  َِکتَِّلم  ِلْهَِأل  ...ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  اَنِرِْطف  ِمْوَی  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

52/45 .مینک یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  يداد ، رارق  ییامهدرگ  عامتجا و  لحم  ْتنید  لها  يارب  ار  نآ  هک  نامرطف  ِزور  رد  ام  ادنوادخ 

رطف زور  رد  هبوت 

...ُهاَْنبَنْذَأ ٍْبنَذ  ِّلُک  ْنِم  ...اَنِرِْطف  ِمْوَی  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

.مینک یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  میا ، هدش  بکترم  ار  نآ  هک  یهانگ  ره  زا  نامرطف  ِزور  رد  ام  ادنوادخ 
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52/45

يدیماان اب  هدنب ، زور  ندناسرن  نایاپ  هب 

ِیتَْبیَِخب یِمْوَی  ِْمتَْخت  َال  َو 

.ناسرن نایاپ  هب  يدیماان  هب  ار  مزور  و 

25/46

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  دورد  ینوزف  و  اهزور ، رذگ 

...ِماَّیَْألا ِروُرُک  یَلَع  اَهُدیَِزت  ...ًهاَلَص  ِِهلآ ، یَلَع  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو 

55/47 .ییازفیب اهزور  رذگ  اب  ار  نآ  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  رب  وا و  رب  و 

ناشیا تلود )  ) ماّیا رظتنم  مالسلا ،  مهیلع  همئا  نارادتسود 
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ُمُهَماَّیَأ َنیِرِظَْتنُْملا  ...ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

64/47 .تسرف دورد  دننانآ ، تلود )  ) ياهزور نارظتنم  هک  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

میظع فیرش و  يزور  هفرع ، زور 

ُهَتْمَّظَع ُهَْتمَّرَک َو  ُهَْتفَّرَش َو  ٌمْوَی  َهَفَرَع  ُمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 

66/47 .يا هداد  تمظع  تمارک و  تفارش و  ار  نآ  هک  تسا  يزور  هفرع ، زور  نیا  ادنوادخ ،

هفرع زور  رد  ادخ ، تمحر  ندرتسگ 

َکَتَمْحَر ِهِیف  َتْرَشَن  ...ٌمْوَی  َهَفَرَع  ُمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 

66/47 .يا هدرتسگ  نآ  رد  ار  تتمحر  هک  تسا  يزور  هفرع ، زور  نیا  ادنوادخ ،

هفرع زور  رد  ناگدنب ، هب  یهلا  وفع  ماعنا 

َكِْوفَِعب ِهِیف  َْتنَنَم  ...ٌمْوَی  َهَفَرَع  ُمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 

66/47 .يا هتشاد  ینازرا  نآ  رد  ار  تشیاشخب  هک  تسا  يزور  هفرع ، زور  نیا  ادنوادخ ،

هفرع زور  رد  یهلا ، ياطع  يرایسب 

َكِداَبِع یَلَع  ِِهب  َْتلَّضَفَت  َو  َکَتَّیِطَع ، ِهِیف  َْتلَزْجَأ  ...ٌمْوَی  َهَفَرَع  ُمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 

66/47 .يا هدرک  لّضفت  تناگدنب  رب  نآ  هلیسو  هب  يا و  هدومن  ناوارف  نآ  رد  ار  تیاطع  هک  تسا  يزور  هفرع ، زور  نیا  ادنوادخ ،

هفرع زور  رد  هدنب ، يارب  هژیو  يا  هرهب 

َِکناَوْضِر ْنِم  اظَح  ِِهب  ُلاَنَأ  اًبیِصَن  ِمْوَْیلا  اَذَه  ِیف  ِیل  ْلَعْجا  َو 

71/47 .مسرب تا  يدونشوخ  زا  هژیو  يا  هرهب  هب  نآ  اب  هک  هد  رارق  یبیصن  نم  يارب  زور  نیا  رد  و 

هفرع زور  رد  هدنب ، ندناشوپ  هنوگچ 

اًلِّصَنَتُم َْکَیلِإ  َراَج  ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت 

يراز وـت  يوـس  هـب  هاـنگ ) زا   ) يرازیب لاـح  اـب  هـک  ار  یــسک  نآ ، اـب  يدــناشوپ  هـک  يزیچ  ناـمه  اـب  ناــشوپب ، ارم  زور ، نـیا  رد 
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86/47 .هدومن

زور بش و  رد  هدنب ، يارب  تاجانم  نتسارآ 

ِراَهَّنلا ِْلیَّللِاب َو  َِکتاَجاَنُِمب  َدُّرَفَّتلا  َِیل  ْنِّیَز  َو 

110/47 .ارایب میارب  زور  بش و  رد  ار  تدوخ  اب  تاجانم  ییاهنت  و 

هعمج زور  نابرق و  دیع  زور  ندوب  كرابم 

َکِضْرَأ ِراَْطقَأ  ِیف  َنوُعِمَتُْجم  ِهِیف  َنوُِملْسُْملا  َو  ٌنوُْمیَم ، ٌكَراَبُم  ٌمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 

.دنیآ یم  مه  درگ  تنیمز  فارطا  رد  ناناملسم  نآ  رد  هتسجخ و  كرابم و  تسیزور  نیا  ادنوادخ 

1/48

هعمج نابرق و  دیع  زور  نانمؤم ، ياعد  رد  ندش  کیرش 
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َنِینِمْءوُْملا َكِداَبِع  ْنِم  ِمْوَْیلا  اَذَه  ِیف  َكاَعَد  ْنَم  ِِحلاَص  ِیف  اَنَکِرُْشت  ْنَأ  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

، دناوخ یم  ار  وت  زور  نیا  رد  هک  تنامیا  اب  ناگدنب  زا  هک  ره  هتـسیاش  تساوخرد  رد  ار  ام  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ ،
.ینادرگ کیرش 

3/48

هعمج نابرق و  دیع  زور  رد  ادخ ، هاگرد  هب  دوخ  زاین  ندروآ  دورف 

ِیتَنَکْسَم ِیتَقاَف َو  يِْرقَف َو  َمْوَْیلا  ُْتلَْزنَأ  َِکب  ...َّمُهَّللا 

4/48 .مدروآ دورف  وت  يوس  هب  ار  ما  يزیچ  یب  يدنمزاین و  یتسدگنت و  زور ، نیا  رد  ادنوادخ ،

هعمج نابرق و  دیع  زور  رد  یهلا ، وفع  هب  دیما 

َِکتَِزئاَج َِکْلیَن َو  َبَلَط  َكِْدفِر َو  َكِْوفَع َو  َءاَجَر  يِداَدِْعتْسا  يِداَدْعِإ َو  ِیتَِئبْعَت َو  ِیتَِئیْهَت َو  َمْوَْیلا  َِتناَک  َيَالْوَم  اَی  َْکَیلِإَف 

هلـص و شزرمآ و  هب  هک  دـیما  نیدـب  .میآ  وت  يوس  هب  ات  هدومن  هیهت  گرب  زاس و  هتـشگ و  هدامآ  اـّیهم و  زورما  نم ، رورـس  يا  سپ 
5/48 .موش لئان  وت  ناسحا  ششخب و  ِتساوخرد 

هعمج نابرق و  دیع  زور  رد  هدنب ، ندرکن  دیماان 

ِیئاَجَر ْنِم  َِکلَذ  َمْوَْیلا  ِبِّیَُخت  َال 

6/48 .نکن دیماان  ارم  دیما  نیا  زورما 

هعمج نابرق و  دیع  زور  رد  شبضغ ، زا  ادخ  هب  ندرب  هانپ 

َِکبَضَغ ْنِم  َمْوَْیلا  َّمُهَّللا  َِکب  ُذوُعَأ 

.مروآ یم  هانپ  وت  هب  تبضغ  زا  زورما  ادنوادخ 

17/48

هعمج نابرق و  دیع  زور  رد  ادخ ، مشخ  زا  ییوجراهنز 

َکِطَخَس ْنِم  َمْوَْیلا  َِکب  ُریِجَتْسَأ 

18/48 .ما هدروآ  هانپ  وت  هب  تمشخ  زا  زورما 
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هدنب یگدنز  ياهزور  ندیسر  نایاپ  هب 

یِماَّیَأ َداَفَن  ...ْمَحْرا 

4/53 .نک محر  میاهزور  ندیسر  رخآ  هب  رب 

تمایق تمایق  زور 

راگزور

صاخ يدمآرس  يوس  هب  راگزور ، ياه  لاس  اب  ندش  کیدزن 

ِهِرْهَد ِماَوْعَِأب  ُهُقَهْرَی  ...اًتُوقْوَم  اًلَجَأ  ِهاَیَْحلا  ِیف  َُهل  َبَرَض  َُّمث 
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6/1 .دوش یم  کیدزن  نآ  هب  شراگزور ، ياه  لاس  اب  هک  دومن ، نّیعم  صاخ  يدمآرس  یگدنز ، رد  شا ) هدیرفآ   ) وا يارب  سپس 

نامز رصع و  ره  رد  ربمایپ ، نداتسرف 

...ًالوُسَر ِهِیف  َْتلَسْرَأ  ٍناَمَز  ٍرْهَد َو  ِّلُک  ِیف 

...يداتسرف یلوسر  هک  ینامز  رصع و  ره  رد 

2/4

دسرن رس  هب  شراگزور  هک  يدورد 

اَهِدَمَِأل یَهَْتنُم  َال  اَهَِدبَِأل َو  َعاَطِْقنا  َال  ًهَیِماَن  ًهَِمئاَد  ًهاَلَص  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 

24/13 .دسرن نایاپ  هب  شتّدم  دوشن و  يرپس  نآ  راگزور  هک  هدنیازف  هتسویپ و  يدورد  .تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

اهراگزور شدرگ  اب  ادخ ، تّزع  یگدنیاپ 

...ِروُهُّدلا ِّرَم  یَلَع  ِیقاَْبلا  ِّزِْعلا  ...اَذ  اَی  َّمُهَّللا 

3و1/32 .تسا راگدنام  اهراگزور ، ندش  يرپس  اب  هک  يزیزع  يا  ادنوادخ 

اهراگزور همه  نیب  زا  ناضمر ، يرترب 

ِروُهُّدلا ِهَنِمْزَْألا َو  ِعیِمَج  ْنِم  ُهَتْرَّیََخت  َو 

.يداد شا  يرترب  اهراگزور  اه و  نامز  همه  زا  و 

20/45

ادخ ّقح  تفایرد  و  راگزور ، ياه  هام 

ِرْهَّدلا ِروُهُش  ْنِم  ِْنیَرْهَّشلا  ِیف  َکِّقَِحل  اًکَرَد  ُنوُکَی  اَم  ِلَمَْعلا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ِرْجَأ  َو 

ام يارب  دـشاب ، راگزور  ياه  هام  زا  هدـنیآ ) هتـشذگ و  ناضمر   ) هام ود  رد  وت  ّقح  نتفایرد  ببـس  هک  ار  هچنآ  هتـسیاش ، لاـمعا  زا  و 
.نادرگ هتسویپ 

46/45
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هزور

دوخ نتشاد  هزور  هب  يزور ، نتفرگن  هاوگ 

اًراَهَن یِماَیِص  یَلَع  ُدِهْشَتْسَأ  َال  َو 

.مریگ یمن  دهاش  ما  يراد  هزور  رب  ار  يزور  و 

17/32

نتشاد هزور  هب  ناگدنب ، يرای 

...َکیِصاَعَم ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

6/44 .امرف يرای  ناهانگ  زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 

ِهِماَیِص یَلَع  ِهِراَهَن  ِیف  اَّنِعَأ  َو 

.امن يرای  نآ ، يراد  هزور  هب  شزور  رد  ار  ام  و 

17/44

ناضمر هام  رد  هزور ، بوجو 

ِماَیِّصلا َنِم  ِهِیف  َتْضَرَف  َو 

20/45 .يدرک بجاو  نآ  رد  ار  هزور  و 

ادخ نامرف  هب  ناضمر ، هام  رد  هزور 
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ُهَراَهَن َكِْرمَِأب  اَنْمُصَف 

.میتفرگ هزور  ار  شزور  وت  نامرف  هب  سپ 

21/45

ادخ تمحر  هب  ندیورگ  ناضمر و  هام  هزور 

َِکتَمْحَر ْنِم  َُهل  اَنَتْضَّرَع  اَِمل  ِهِماَِیق  ِهِماَیِِصب َو  َنیِضِّرَعَتُم 

21/45 .یتشاد هضرع  ام  هب  رطاخ -  نادب  تتمحر -  زا  میدوب ، هنابش )  ) نتساخ اپ  هب  نتشاد و  هزور  ضرعم  رد  هک  یلاح  رد 

ناضمر هام  هزور  ندرک  كرت  ّتلع 

اًمَأَس ُهُماَیِص  ٍكوُْرتَم  َال  اًمََرب َو  ٍعَّدَُوم  َْریَغ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.دشاب تلالم  رس  زا  شا  هزور  كرت  هکنآ  هن  .دشاب و  یگنتلد  يور  زا  وا  اب  عادو  هکنآ  هن  .وت  رب  دورد 

37/45

هزور يراد  هدهع  یهلا و  قیفوت 

ٍریِصْقَت یَلَع  ُهَماَِیق  ُهَماَیِص َو  َکِقِیفْوَِتب  اَْنیَّلََوت  ْدَق  َو 

44/45 .میوش راد  هدهع  ار  هاگنابش ) رد   ) شنتساخ اپ  هب  شا و  هزور  ات  يداد  قیفوت  نامیاه - ) ندرک   ) ْیهاتوک همه )  ) اب ار -  ام  و 

ندوشگ هزور  زور  ندنادرگ  كرابم 

اَنِرِْطف اَنِدیِع َو  ِمْوَی  ِیف  اََنل  ْكِرَاب  َو 

.نادرگ كرابم  ار  نامرطف  دیع و  زور  ام  يارب  و 

48/45

ناضمر هام  ِراد  هزور  دننامه  یشاداپ 

ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ِهِیف  ََکل  َدَّبَعَت  ْوَأ  ُهَماَص ، ْنَم  ِروُجُأ  َْلثِم  اََنل  ُْبتْکا 

51/45 .سیونب دننک ، یم  تدابع  ار  وت  تمایق  زور  ات  هام  نیا  رد  ای  دنا  هتفرگ  هزور  هک  یناسک  شاداپ  دننام  ام  يارب 
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يداش دیع و  زور  ندوشگ ، هزور  رطف و  زور 

 - اًدَشَتُْحم اًعَمْجَم َو  َِکتَِّلم  ِلْهَِأل  َو  اًروُرُس ، اًدیِع َو  َنِینِمْءوُْمِلل  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  اَنِرِْطف -  ِمْوَی  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

هب يداد ، رارق  ییامهدرگ  عامتجا و  لحم  ْتنید  لها  يارب  يداش و  دـیع و  ْنامیا  لها  يارب  ار  نآ  هک  نامرطف  ِزور  رد  ام  ادـنوادخ 
.مینک یم  هبوت  وت  هاگرد 

52/45

ندوشگ هزور  رطف و  زور  رد  ادخ ، هاگرد  هب  هبوت 

...اَنِرِْطف ِمْوَی  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

52/45 .مینک یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  نامرطف  ِزور  رد  ام  ادنوادخ 

قزر يزور 

شور

ناینیشیپ يارب  هبوت ، رد  ادخ  ّتنس 

ْدََقل اَنَْلبَق ، َناَک  ْنَِمل  َِهبْوَّتلا  ِیف  ُُهتَّنُس  َْتناَک  اَذَکَه  اَمَف  ...
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ِِهب اََنل  َهَقاَط  َال  اَم  اَّنَع  َعَضَو 

میرادـن تقاـط  نآ  هب  هچنآ  اـم  شود )  ) زا هدوبن و  نینچ  نیا  دـندوب ، اـم  زا  شیپ  هک  یناـسک  يارب  هبوـت ، لوـبق )  ) رد وا  شور  هتبلا 
23/1 .هتشادرب

هباحص شور  قباطم  باحصا ، نیعبات  ندرک  راتفر 

ْمِِهتَلِکاَش یَلَع  اْوَضَم  ...َنیِذَّلا 

10/4 .دندومن راتفر  اهنآ  شور  هب  هک  نانآ 

یگدنز مامت  رد  اه ، ّتنس  زا  يوریپ  قیفوت 

ِنَنُّسلا ِعاَبِّتا  ...ِْریَْخلا َو  ِلاَمِْعتْسِال  اَنِماَّیَأ ، ِعیِمَج  ِیف  ِهِذَه َو  اَِنتَْلَیل  اَذَه َو  اَنِمْوَی  ِیف  اَنْقِّفَو  َو 

18/6 .هد قیفوت  اه ، ّتنس  زا  يوریپ  یکین و  ماجنا  يارب  ار  ام  نامیاهزور ، همه  رد  ام و  بشما  ام و  زورما  رد  و 

ادخ ّتنس  شور و  نتشاد  اپرب 

َِکتَّنُس ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

.هد قیفوت  تتّنس  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 

2/26

دهاجم هب  اه ، شور  اه و  هار  نتخومآ 

َنَنُّسلا َرَیِّسلا َو  ُهْمِّلَع  َو 

14/27 .زومایب وا  هب  ار ، یمالسا ) (ي  اه ّتنس  و  داهج ) (ي  اه شور  اه و  هار  و 

یهلا ّتنس  ماعنا ،

ُلاَْضفِْإلا َکَتَّنُس  َّنَأ  َِکلَذ 

7/37 .تسا ششخب  وت  ّتنس  اریز 

نآرق شور  هار و  هدننکدصق  یهارمگ  مدع 
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ِِهتَّنُس َدْصَق  َّمَأ  ْنَم  ُّلِضَی  َال  ٍهاََجن  َمَلَع  ...ُهَْتلَعَج  َو 

3/42 .دوش یمن  هارمگ  دنک ، نآ  شور  هار و  دصق  سک  ره  هک  يداد  رارق  یتاجن  هناشن  ار  نآ  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  رب  ناگدنب ، نتشاد  هدنز 

ِِهتَّنُس یَلَع  اَِنیْحَأ  َو 

20/42 .رادب هدنز  وا  ّتنس  رب  ار  ام  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس  و  زامن ،

...ِِهلآ ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  َُکلوُسَر  َكُْدبَع َو  ُهَّنَس  اَم  یَلَع  اَِهتاَقْوَأ  ِیف  اََهل  َنیِّدَءوُْملا  ...ََهلِْزنَم  اَهِیف  اَْنلِْزنَأ  َو 

رب تیاهدورد  هک   ] وت لوسر  هدنب و  هک  یتّنـس  نامه )  ) هب دوخ -  تاقوا  رد  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  نوچمه  زامن ، هرابرد  ار  ام  و 
9/44 .دنا هدروآ  اج  هب  داد -  رارق  داب [ شنادناخ  وا و 

ناضمر هام  ّتنس  هب  ناگدنب ، تیاده 

ِِهتَّنُس ْنِم  َُهل  اَنَْتیَدَه  َو 

.يدومن ییامنهار  نآ ، شور  هب  ار  ام  و 

44/45

ناگدننکزواجت اب  ادخ  شور  ینابرهم ؛
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َنیِدَتْعُْملا یَلَع  ُءاَْقبِْإلا  َُکتَّنُس  َو 

.تسا ناگدننکزواجت  اب  ینابرهم  وت  شور  و 

16/46

ادخ ّیلو  طّسوت  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  شور  ییاپرب 

َِکلوُسَر َنَنُس  ...ِِهب  ِْمقَأ  َو 

.راد اپ  هب  وا  هلیسو  هب  ار  تربمایپ  ياه  شور  و 

62/47

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  ّتنس  كرت 

ًهَکوُْرتَم َکِِّیبَن  َنَنُس  ...َنْوَرَی 

9/48 .تسا هدش  كرت  تربمایپ  ياه  شور  هک  دننیب  یم 

نتخورفا ندرک  نشور 

ینشور

خزرب ياه  یکیرات  نتخاس  نشور 

ِخَزْرَْبلا ِتاَُملُظ  ِِهب  اََنل  ُءیُِضی  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

12و10/1 .دیامن نشور  ام  يارب  ار  خزرب  ياه  یکیرات  نآ ، اب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس 

هباحص يراگتسر  تیاده و  هرانَم  هب  نیعبات ، ندومن  ادتقا 

ْمِهِراَنَم ِهَیاَدِِهب  ِماَم  _ ِْتئِْالا ...ِیف  ٌّکَش  ْمُهِْجلَتْخَی  َْمل  َو 

11/4 .تخاسن هتفشآ  اهنآ  تیاده  غارچ  هب  ادتقا  زا  ار  ناشیا  يدیدرت  و 

ادخ تیاده  رون  هب  ناگتفای ، هر  نتفای  هار 

َکِهْجَو ِرُوِنب  َنوُدَتْهُْملا  يِدَتْهَی  اَمَّنِإ  َو 
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11/5 .دنبای یم  هار  وت  تاذ  رون  هلیسو  هب  ناگتفای  هر  هک  یتسرد  هب  و 

زور ینشور  زا  يدنم  هرهب 

ِراَهَّنلا ِءْوَض  ْنِم  ِِهب  اَنَتْعَّتَم  َو  ِحاَبْصِْإلا ، َنِم  اََنل  َْتقَلَف  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  َّمُهَّللا 

8/6 .يدنادرگ دنم  هرهب  زور  ینشور  زا  ار  ام  نآ  اب  یتفاکش و  ام  يارب  ار  حبص  هک  تسوت  يارب  ساپس  دمح و  ادنوادخ 

( ملع  ) رون اب  مدرم ، نیب  نتفر  هار 

ِساَّنلا ِیف  ِِهب  یِْشمَأ  اًرُون  ِیل  ْبَه  َو 

.مور 8/22 هار  مدرم  نیب  رد  نآ  اب  هک  شخب  يرون  ارم  و 

( ملع  ) رون اب  اه ، یکیرات  رد  نتفای  هار 

ِتاَُملُّظلا ِیف  ِِهب  يِدَتْهَأ  ...اًرُون  ِیل  ْبَه  َو 

.مبای 8/22 هار  نآ  اب  اه  یکیرات  رد  هک  شخب  يرون  ارم  و 

( ملع  ) رون اب  ّکش ، زا  نتسج  ینشور 
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ِتاَُهبُّشلا ِّکَّشلا َو  َنِم  ِِهب  ُءیِضَتْسَأ  ...اًرُون  ِیل  ْبَه  َو 

8/22 .مبای ینشور  اه  ههبش  کش و  زا  نآ  هلیسو  هب  هک  شخب  يرون  ارم  و 

خزود شتآ  ینشور  ندوب  کیرات 

ٌهَْملُظ اَهُرُون  ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

29/32 .تسا یکیرات  شرون  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

هدش هداتسرف  ِییانشور  رون و  نآرق ،

اًرُون ُهَْتلَْزنَأ  يِذَّلا  َِکباَتِک  ِْمتَخ  یَلَع  ِینَْتنَعَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

1/42 .يدرک لزان  رون  ناونع  هب  ار  نآ  هک  یباتک )  ) نامه يدومرف ، يرای  تباتک  متخ  رب  ارم  وت  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ 

نآرق نداد  رارق  رون 

ِهِعاَبِّتِاب َِهلاَهَْجلا  َِهلاَلَّضلا َو  ِمَلُظ  ْنِم  يِدَتْهَن  اًرُون  ُهَْتلَعَج  َو 

3/42 .میبای هر  ینادان  یهارمگ و  ياه  یکیرات  زا  نآ ، زا  يوریپ  اب  ام  هک  يداد  رارق  يرون  ار  نآ  و 

ییامنهار تیاده و  رون  نآرق ،

ُُهناَهُْرب َنیِدِهاَّشلا  ِنَع  ُأَفْطَی  َال  يًدُه  َرُون  ...ُهَْتلَعَج  َو 

3/42 .يداد رارق  دوش ، یمن  شوماخ  ْنادهاش  دید )  ) زا شناهرب  هک  یتیاده  رون  ار  نآ  و 

ياه یکیرات  زا  نآرق ، ییانشور  اب  نتفای  هر 

یهارمگ

ِهِعاَبِّتِاب َِهلاَهَْجلا  َِهلاَلَّضلا َو  ِمَلُظ  ْنِم  يِدَتْهَن  اًرُون  ُهَْتلَعَج  َو 

3/42 .میبای هر  ینادان  یهارمگ و  ياه  یکیرات  زا  نآ ، زا  يوریپ  اب  ام  هک  يداد  رارق  يرون  ار  نآ  و 

نآرق دادماب  ینشور  هب  نتفای  هار 

ِهِحاَبَص ِءْوَِضب  يِدَتْهَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 
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7/42 .دنبای یم  هار  شهاگحبص  رون  اب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

نآرق ییانشور  ششخرد  هب  ادتقا 

ِهِراَفْسِإ ِجُّلَبَِتب  يِدَتْقَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

7/42 .دننک یم  ادتقا  نآ  ییانشور  ششخرد  هب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

نآرق غارچ  هب  غارچ ، ندومن  نشور 

ِهِحاَبْصِِمب ُِحبْصَتْسَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

7/42 .دنزورفا یم  ینشور  نآ ، غارچ  رون  زا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

نآرق ییانشور  هب  نتسج  ینشور 

ِهِرُوِنب اوُؤاَضَتْسا  َنیِذَّلا  َراَثآ  اَِنب  َوُفْقَت  َو 

9/42 .دنتسج ینشور  نآ ، رون  زا  هک  ینادرگ  یناسک  یپ  رد  ار  ام  و 

نآرق هب  اهربق ، یکیرات  نتخاس  نشور 
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اَنِرُوُبق َفَدُس  ِْثعَْبلا  َْلبَق  ِِهب  ْرَِّون  َو 

15/42 .زاس نشور  نآرق ،)  ) نآ اب  ار  نامیاهربق  یکیرات  ندش ، هتخیگنارب  زا  شیپ  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رون  ندومن  لماک 

ُهَرُون َِّمتَأ  ...ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص   

لا

َّمُهَّل

19/42 .زاس لماک  ار  شرون  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

هام هلیسو  هب  اه ، یکیرات  ندرک  نشور 

َمَلُّظلا َِکب  َرََّون  ْنَِمب  ُْتنَمآ 

2/43 .تخاس ینارون  ار  اه  تملظ  وت  هلیسو  هب  هک  یسک  هب  مدروآ  نامیا 

شا یناشفارون  و  هام ،

ِفوُسُْکلا ِهَراَنِْإلا َو  ...ِناَصْقُّنلا َو  ِهَداَیِّزلِاب َو  َکَنَهَْتما  َو 

2/43 .تفرگ تمدخ  هب  یگتفرگ ، یناشفرون و  و  یتساک ، ینوزف و  اب  ار  وت  و 

نانمؤم هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رون 

ْمِِهناَْمیَِأب ْمِهیِْدیَأ َو  َْنَیب  یَعْسَی  ْمُهُرُون  ُهَعَم ، اُونَمآ  َنیِذَّلا  َِّیبَّنلا َو  ُهَّللا  يِزُْخی  َال  َمْوَی 

تکرح ناشتـسار  تمـس  زا  ور و  شیپ  ناشرون  .دنک  یمن  راوخ  ار  دنا  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  ربمایپ و  دـنوادخ ، هک  يزور 
11/45 .دنک یم 

( تمایق رد  ، ) نانمؤم هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رون  ندنادرگ  لماک 

اَنَرُون اََنل  ْمِْمتَأ  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  ...ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َِّیبَّنلا َو  ُهَّللا  يِزُْخی  َال  َمْوَی 

لماک ام  يارب  ار  نامرون  اراگدرورپ ، دـنیوگ : دـنک ، یمن  راوخ  ار  دـنا  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  ربماـیپ و  دـنوادخ ، هک  يزور 
.نادرگ

11/45

ناضمر هام  رد  رون ، نآرق و  نداتسرفورف 
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ِروُّنلا ِنآْرُْقلا َو  َنِم  ِهِیف  َْتلَْزنَأ  اَِمب  ِهَنَّسلا  ِتاَقْوَأ  ِّلُک  یَلَع  ُهَتَْرثآ  َو 

.يدرک لزان  رون  نآرق و  زا  هام  نآ  رد  هچنآ  ببس  هب  .يدیزگرب  لاس  ياه  نامز  همه  رب  ار  نآ  و 

20/45

( ّقح  ) هار شخب  ییانشور  هرانم و  مالسلا ،  هیلع  ماما 

َكِداَِلب ِیف  اًراَنَم  ...ُهَتْمَقَأ  ٍماَمِِإب  ٍناَوَأ  ِّلُک  ِیف  َکَنیِد  َتْدَّیَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

اپ هـب  تیاهرهــش  رد  نـشور )  ) يا هراـنم  ار  وا  هـک  يا ، هدرک  دــییأت  یماـما  هـب  یناـمز  ره  رد  ار  دوـخ  نـید  وـت  اــنامه  ادــنوادخ ،
60/47 .یتشاد

وا ییانشور  رون و  و  هدنب ، ندناریم 

ِِهنیِمَی ْنَع  ِْهیَدَی َو  َْنَیب  ُهُرُون  یَعْسَی  ْنَم  َهَتیَم  ِیْنتِمَأ  َو 
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117/47 .تسا تکرح  رد  شتسار  تمس  زا  شیور و  شیپ  رد  شا  ییانشور  هک  یسک  ندرم  نوچمه  ناریمب ، ارم  و 

ینادرگور

دنوادخ زا  ندشن ، نادرگ  ور 

ُْهنَع ُبَغُْری  َال  ِْهَیلِإ َو  ُبَغُْری  ْنَم  اَی  َو 

6/13 .دنوش یمن  نادرگور  وا  زا  دنروآ و  یم  ور  وا  هب  هک  يا  و 

هدنب زا  ندنادرگن  ور 

َْکیَلَع ُْتلَْبقَأ  ْدَق  یِّنَع َو  ْضِْرُعت  َال  ...یَِهلِإ 

17/16 .نادرگن يور  ما  هدروآ  ور  وت  هب  هک  نم  زا  نم ، يادخ 

َِکبَضَغ َدَْعب  ُْهنَع  یَضَْرت  َال  ْنَم  َضاَرْعِإ  یِّنَع  ْضِْرُعت  َال 

.يوش یمن  دونشوخ  وا  زا  تمشخ  زا  سپ  هک  یسک  زا  ندنادرگور  دننامه  نادرگنور  نم  زا 

100/47

هدنب زا  ادخ ، ندنادرگ  ور  ببس 

َکَضاَرْعِإ َکَْعنَم َو  َکَنَالْذِخ َو  َِکلَِذب  َّقِحَتْسَأَف  ُْتبِهَر ، اَذِإ  َکَنوُد  ْنَم  َیلِإ  ِعُّرَضَّتلِاب  ...یِِّنتْفَت  َال  َو 

وت ندـنادرگ  يور  یگرهب و  یب  يراوخ و  راوازـس  نآ ، ببـس  هب  ات  .نکن  شیامزآ  مسرت ، ماگنه  نارگید  هاـگرد  هب  يراز  هب  ارم  و 
12/20 .موش

هدنب زا  ادخ ، يوکین  يزور  ندنادرگ 

َكَْریَغ ِیلَمَأ  ْنِم  ٍءْیَش  َیلِإ  َلِیبَّسلا  ِدِجَأ  َْمل  ...َمیِرَْکلا  َکَهْجَو  یِّنَع  َْتفَرَص  ْنِإ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.مباین وت  ریغ  میوزرآ ، زا  کی  چیه  يوس  هب  یهار  ینادرگرب ، نم  زا  ار  تمیرک  يور  رگا  ادنوادخ 

5/21

ادخ ششخب  ِدنمزاین  زا  ندنادرگ  ور 
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َكِْدفِر َیلِإ  ُجاَتْحَی  ْنَّمَع  یِهْجَو  ُْتفَرَص  َو 

.مدنادرگور تسوت ، ياطع  دنمزاین  هکنآ  زا  و 

3/28

ادخ يدونشوخ  اضر و  زا  ندنادرگ  يور 

َكاَضِر ْنَع  َفَدَص  ْنَم  اَِهب  َتْدَّعََوت  ...ٍراَن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

29/32 .يدومن دیدهت  ْدنادرگ ، يور  وت  يدونشوخ  زا  ار  هک  ره  نآ  اب  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

مور

مور رد  ادخ  نانمشد 

ِكْرِّشلا ِمَمُأ  ِِرئاَس  ...ِموُّرلا َو  ِْدنِْهلا َو  َنِم  ِداَِلْبلا  ِراَْطقَأ  ِیف  َكَءاَدْعَأ  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

مور و دنه و  زا  دنشاب  هک  يرهش  ره  رد  نک ، راچد  تشونرس  نیدب  ار  تنانمشد  همه  ادنوادخ و 
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9/27 .كرشم ياه  تّما  رگید 

نامور

ناموُر هتشرف )  ) رب ادخ  دورد 

ِرُوبُْقلا ِناَّتَف  َناَموُر  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

( ناـگدرم  ) هدـننک شیاـمزآ  ْناـمور  ناگتـشرف و و  ياـه  هورگ  رب  تناگتــشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تـسرف  دورد  سپ  ...
18و11و10/3 .اهربق

هرهچ يور 

باوخ ایؤر 

هّجوت يروآ  يور 

ندش تخب  کین  و  ادخ ، هب  ندروآ  يور 

ِْهَیلِإ َبِغَر  ْنَم  اَّنِم  ُدیِعَّسلا  َو 

24/1 .دزرو تبغر  وا  يوس  هب  هک  تسا  یسک  ام  زا  تخب  کین  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  ندروآ  يور  تمس  هب  نیعبات ، ندومن  ور 

ْمُهَتَهْجِو اْوَّرََحت  ...َنیِذَّلا 

.دندروآور اهنآ  تهج  يوس  هب  هک  نانآ 

10/4

ادخ ریغ  هب  ندرواین  ور  ببس 

َِکلَْذب َعَم  ٍدَحَأ  َیلِإ  َبَغَْرن  َال  یَّتَح  َِکتَلِِصب ، .َنیِعِطاَْقلا  َهَشْحَو  اَنِفْکا  َو 

7/5 .میرواینور نارگید  هب  وت  ششخب  اب  ات  رادهگن ، ناگدننک ، يرود  ِتشحو  زا  ار  ام  دوخ ، هب  نتسویپ  اب  و 

وا يوس  هب  هدنروآور  هب  ادخ ، لّضفت 
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َْکَیلِإ ِهِهْجَِوب  َلَْبقَأ  ْنَم  یَلَع  َُکلُّضَفَت  َِکَتلَأْسَم  یَلَع  ِینوُدْحَی  َو 

3/12 .دَروآ وت  هب  ور  هکنآ  هب  وت  لّضفت  وت ، زا  تساوخرد  هب  ارم  دنک  یم  راداو  و 

هبوت اب  ادخ ، يوس  هب  ندروآ  ور 

ََهبْوَّتلا ََکل  َصَلْخَأ  َو  َِهباَنِْإلِاب ، َكاَّقََلت 

8/12 .دنک یم  هبوت  وت  يارب  هناصلاخ  هدروآ و  يور  وت  هب  هبوت  اب 

وا ندشن  نادرگور  ادخ و  هب  ندروآ  ور 

ُْهنَع ُبَغُْری  َال  ِْهَیلِإ َو  ُبَغُْری  ْنَم  اَی  َو 

6/13 .دنوش یمن  نادرگور  وا  زا  دنروآ و  یم  ور  وا  هب  هک  يا  و 

ناگدیرفآ هب  ندروآ  يور 

ِناَمْرِْحِلل َضَّرَعَت  ْدَقَف  َکَنوُد  اَهِحُْجن  َبَبَس  ُهَلَعَج  ْوَأ  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  َیلِإ  ِِهتَجاَِحب  َهَّجََوت  ْنَم  َو 
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ضرعم رد  ار  دوخ  نامگ  یب  دهد ، رارق  وت  ریغ  ار  نآ  ندش  اور  ببس  ای  دروآ  ور  وت  ِناگدیرفآ  زا  یکی  هب  شتجاح  يارب  هک  ره  و 
.هداد رارق  يدیماان 

14/13

ریقف هب  ریقف  ندروآور 

؟ ٍمِدْعُم َیلِإ  ٌمِدْعُم  ُبَغْرَی  یَّنَأ  َو 

؟ دروآور تسد  یهت  هب  تسد  یهت  اجک  و 

17/13

ادخ يوس  هب  هدنروآور  نیلّوا 

َْعنَْملا ُّقِحَتْسَی  َوُه  ُهَْتیَطْعَأَف َو  َْکَیلِإ  َبِغَر  ٍبِغاَر  ِلَّوَِأب  اَنَأ  اَمَف 

20/13 .تسا عنم  راوازس  هکنیا  اب  يدرک ، ششخب  وا  هب  هدروآور و  وت  هب  هک  متسین  هدنروآور  نیلّوا  نم  سپ 

ادخ ندنادرگنور  هدنب و  ندروآور 

َْکیَلَع ُْتلَْبقَأ  ْدَق  یِّنَع َو  ْضِْرُعت  َال  ...یَِهلِإ 

17/16 .نادرگن يور  ما  هدروآ  ور  وت  هب  هک  نم  زا  نم ، يادخ 

دنوادخ يارب  لمع  هب  تبغر 

ِیْبلَق ْنِم  َِکلَذ  َقْدِص  َفِرْعَأ  یَّتَح  ِیتَرِخِآل  ََکل  ِلَمَْعلا  ِیف  َهَبْغَّرلا  ِیْنقُزْرا  َو 

ملد قامعا )  ) زا ار  نآ  یتسرد  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار ، وت  يارب  لمع  رد  تبغر  ْمترخآ  يارب  و 

8/22 .مسانشب

هدنب هب  اه ، شزغل  ایاطخ و  ندروآور 

اَمُْهنِم َّیَلَع  ُدِرَی  اَِمب  َنوُکَأ  یَّتَح  ِبَضَْغلا ، اَضِّرلا َو  ِلاَح  ِیف  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدـلا َو  ِیف  َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحِالا  َو  اَـیاَطَْخلا ، َنِم  َظُّفَحَّتلا  ِیْنقُزْرا  َو 
ٍءاَوَس ٍَهلِْزنَِمب 

زا هچنآ  هب  ات  .هد  يزور  ترخآ  ایند و  رد  اه ، شزغل  زا  يراد  نتـشیوخ  اهاطخ و  زا  يراددوخ  مشخ ، يدونـشوخ و  لاـح  رد  ارم  و 
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.مشاب هتشاد  ناسکی  یلاح  دسر ، یم  نم  هب  مشخ ) يدونشوخ و   ) ود نآ 

13/22

سک نیرت  هدنیامنهار  هب  يروآ  يور 

ِْهَیلِإ َبِغُر  ْنَم  يَدْهَأ  اَی  ِینْقِّفَو  َو 

11/24 .هدش تبغر  وا  هب  هک  یسک  نیرتامنهار  يا  .هد  قیفوت  ارم  و 

نیدلاو هب  نادنزرف ، ندروآ  يور 

َنِیِلبْقُم ...ِیل  ْمُْهلَعْجا  َو 

4/25 .زاس هّجوتم  نم  هب  ار  نانآ  و 

دوجو همه  اب  ادخ ، هب  ندروآور 

َْکیَلَع یِّلُِکب  ُْتلَْبقَأ  َو 

2/28 .مدروآور وت  هب  مدوجو  همه  اب  و 

دیما مرش و  لاح  رد  ادخ ، هب  هدنب  ندروآور 
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َْکنِم اًِییْحَتْسُم  ََکل  اًلِّمَءُوم  َكَوَْحن  َلَْبقَأَف 

8/31 .هدروآ يور  تیوس  هب  وت ، زا  هدنمرش  وت و  هب  راودیما  سپ 

شزرمآ اب  هدنب ، هب  ادخ  يروآور 

َِکتَرِفْغَِمب ِینَْقلا  َو 

12/31 .روآور نم  هب  دوخ  شزرمآ  اب  و 

فارتعا اب  ادخ ، هب  هدنب  يروآ  يور 

يِراَْرقِِإب َُکتیَِقل  اَمَک  َِکتَرِفْغَِمب  ِینَْقلا  َو 

12/31 .مدروآ ور  وت  هب  مرارقا  اب  نم  هک  نانچمه  روآور ، نم  هب  دوخ  شزرمآ  اب  و 

سک نیرت  هدنشخب  هب  يروآ  يور 

ِْهَیلِإ َبِغُر  ْنَم  یَطْعَأ  ...َْتنَأ  َو 

22/32 .دش تساوخرد  وا  زا  هک  یشاب  یم  یسک  نیرت  هدنشخب  وت  و 

ِْهَیلِإ َبِغُر  ْنَم  ُمَرْکَأ  َکَّنِإ 

56/45 .هدش تساوخرد  وا  زا  هک  یتسه  یسک  رت  میرک  وت  هک  یتسرد  هب 

هدنب يوس  هب  اه ، يدب  ندروآور 

َکَتَّبَحَم ِیل  ُبِجُوت  ًَهبَْوت  ِتاَئِّیَّسلا  َنِم  ِیل  ُضِْرعَی  اَم  ِكَْرت  یَلَع  یِمْزَع  ...ْلَعْجا  َو 

3/38 .دَنادرگ مزال  نم  هب  تبسن  ار  وت  یتسود  هک  هد  رارق  يا  هبوت  دَروآور ، نم  هب  هک  ییاه  يدب  كرت  رب  ار  ممزع  و 

نآرق قیدصت  رد  هدنب ، هب  ّکش  ندرواین  ور 

ِهِقیِدْصَت ِیف  ُّکَّشلا  اَنَضِراَُعی  َال  یَّتَح  َكِْدنِع  ْنِم  ُهَّنَِأب  ُفِرَتْعَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

6/42 .دوشن ام  قیدصت  رادولج  یّکش  ات  .تسوت  بناج  زا  نآرق  هکنیا ؛ هب  دننک  یم  فارتعا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

شندروآور ناضمر و 
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َّرَسَف اًِلبْقُم  َسَنآ  ٍفِیلَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

27/45 .تخاس نامداش  دومن و  مارآ  ار  اه  لد  دروآ ، يور  نوچ  هک  یمدمه  وت  رب  دورد 

وا اب  هدننک  ینمشد  هب  ادخ ، يرابدرب  ندروآور 

َكاَواَن ْنَِمل  ٌضِرَتْعُم  َکُْملِح  َو 

16/46 .تسا هتخادرپ  هدومن ، ینمشد  وت  اب  هک  یسک  هب  تملح  و 

ادخ يوس  هب  ناگدنروآ ، يور  ندروآور 

َنِیبِغاَّرلا ِهَبْغَر  َقْوَف  َْکَیلِإ  ِیتَبْغَر  ْلَعْجا  َو 

115/47 .هد رارق  ناگدنروآ  يور  همه  ِتبغر  زا  رتالاب  دوخ ، يوس  هب  ارم  تبغر  و 

يزور تفأر و  هبوت ، ياهرد  ندش  زاب  و  ادخ ، هب  ندروآ  يور 
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َنِیبِغاَّرلا َنِم  َْکَیلِإ  یِّنِإ  ِعِساَْولا ، َِکقْزِر  َِکتَْفأَر َو  َِکتَمْحَر َو  َِکَتبَْوت َو  َباَْوبَأ  ِیل  ْحَْتفا  َو 

132/47 .ماوت يوس  هب  ناگدنروآور  زا  نم  انامه  ياشگب ، نم  رب  ار  تخارف  يزور  تفأر و  تمحر و  هبوت و  ياهرد 

هانگ رب  ناراکهنگ ، يروآور  ندوب  ینالوط 

ِهَرِفْغَْملا ِهَمْحَّرلِاب َو  ْمِْهیَلَع  َتْدُع  ْنَأ  ِمْرُْجلا  ِمیِظَع  یَلَع  ْمِِهفوُکُع  ُلوُط  َکْعَنْمَی  َْمل  َُّمث 

7/48 .تشادنزاب یشخبب ، شزرمآ  تمحر و  ناشیا  هب  هکنیا  زا  ار  وت  گرزب ، ياه  مرج  رب  نانآ  ِرایسب  ندروآور  سپس 

يولع ماقم  يدّمحم و  تلزنم  هطساو  هب  ادخ ، هب  هدنب  ندروآور 

اَمِِهب َْکَیلِإ  ُهَّجََوتَأ  َو  ِءاَْضیَْبلا ، ِهَّیِوَلَْعلا  َو  ِهَعِیفَّرلا ، ِهَّیِدَّمَح  _ ُْملِاب َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإَف  َّمُهَّللا 

تهاگرد هب  نانآ  هلیـسو  هب  میوج و  یم  یکیدزن  وت  يوس  هب  يولع ، یمارگ  ماقم  يدّمحم و  هیاپدنلب  تلزنم  هب  نم  سپ  ادـنوادخ ،
16/49 .مروآ یمور 

لّکوتم هب  ادخ ، يروآ  يور 

َْکیَلَع َلَّکََوت  ْنَم  یَْقَلت  َو 

.يروآ یم  ور  هدرک ، دامتعا  وت  رب  هک  یسک  هب  و 

12/51

هاگن تیؤر 

شیور

هایگ شیور  ربا و  یناور 

ِقاَفْآلا ِعیِمَج  ِیف  ِِقنوُْملا  َکِضْرَأ ، ِتاَبَِنل  ِقاَْسنُْملا  ِباَحَّسلا  َنِم  ِقِدْغُْملا  َِکْثیَِغب  َکَتَمْحَر  اَْنیَلَع  ْرُْشنا  َو 

1/19 .نارتسگب ام  رب  تسا ، ناور  تنیمز  یحاون  همه  رد  زادنا  مشچ  ِهایگ  ندنایور  يارب  هک  يربا  زا  ناوارف  ِناراب  اب  ار  تتمحر  و 

تشک تخرد و  هدننایور  یبآ 

َراَجْشَْألا ِِهب  ُِتْبُنت  ...اًیْقَس  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 
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5/19 .امن باریس  ینایورب ، نآ  هلیسو  هب  ار  اه  تخرد  هک  یناراب  اب  ار  ام  ادنوادخ 

نمشد نیمز  هب  شیور ، نذا  مدع 

ٍتاَبَن ِیف  ْمِهِضْرَِأل  َال  َو  ٍرْطَق ، ِیف  ْمِِهئاَمَِسل  ْنَذَْأت  َال 

6/27 .هدن نذا  ندییور ، رد  ار  ناشنیمز  ندیراب و  رد  ار  ناشنامسآ 

هناد کی  زا  هشوخ  تفه  ندنایور 

ٍهَّبَح ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلباَنَس  َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم 

تفه هک  تسیا  هناد  ناتساد  دننام  دنشخب ، یم  ادخ  هار  رد  ار  ناشیاه  ییاراد  هک  یناسک  ناتساد 
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.دشاب هناد  دص  هشوخ  ره  رد  هک  هدنایور ، هشوخ 

13/45

كرت ندرک  اهر 

ییاهر

كانسرت ياه  شیامزآ  زا  نیعبات  هب  ندیشخب  ییاهر 

اَِهتاَروُذْحَم ْنِم  ُهَْنتِْفلا  ِِهب  ُعَقَت  اَّمِم  ْمُهَِیفاَُعت  َو 

.یشخب تیفاع  تسا ، كانسرت  روما  زا  ییاه  شیامزآ  هدنروآ  دوجو  هب  هک  هچنآ  زا  ار  ناشیا  و 

18/4

اه يراتفرگ  زا  ییاهر  تساوخرد 

ِجَرَْفلا ِحْوَر  َیلِإ  ُجَرْخ  _ َْملا ُْهنِم  ُسَمَْتُلی  ْنَم  اَی  َو 

1/7 .دوش یم  تساوخرد  وا  زا  خارف ، یشیاسآ  يوس  هب  نتفر  ییاهر و  هک  یسک  يا  و 

هدنب يارب  نتفای ، ییاهر  يدوز  هب 

ایِحَو اًجَرْخَم  َكِْدنِع  ْنِم  ِیل  ْلَعْجا  َو 

.نک ررقم  نم  يارب  ار  ندش  اهر  دوز  دوخ  دزن  و 

8/7

ادخ شیاشخب  نودب  یسک ، نتفاین  ییاهر 

َكِْوفَع َنوُد  اَّنِم  ٍدَحَِأل  َهاََجن  َال  َو 

تاجن ام  زا  کی  چیه  وت ، شیاشخب  نودب  و 

2/10 .میبای یمن 

ادخ تعاطا  اب  نارادرب ، نامرف  ییاهر 
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َنیِعیِطُْمِلل ٌهاََجن  ُُهتَعاَط  ْنَم  اَی 

.تسا ییاهر  ناربنامرف  يارب  وا  تعاطا  هک  يا 

1/11

اه باکترا  یتشز  هب  رارقا  و  باذع ) زا   ) هدنب ییاهر 

؟ ُْتبَکَتْرا اَم  ِحِیبَِقب  ََکل  ِیفاَِرتْعا  َْکنِم  ِینیِْجُنی  ْلَه 

؟6/12 دیامن یم  اهر  ارم  ما ، هدش  بکترم  هچنآ  یتشز  هب  وت  هاگرد  رد  مفارتعا  ایآ 

( رفیک هب   ) وا يراوازس  هدنب و  نداد  ییاهر 

َْکنِم ُُهبِجْوَتْسَأ  اَّمِم  ِیِنفاَع  َو 

15/12 .نک اهر  متسه  شراوازس  وت  بناج  زا  هچنآ  زا  ارم  و 

يراتفرگ زا  ییاهر  یهلا و  تمحر 

َکِحْوَر َیلِإ  ِیبْرَک  ْنِم  یِصاَلَخ  ...ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  تشیاشخب  هب  ار  میراتفرگ  زا  ییاهر  و 

6/15

ادخ تمحر  هب  دیما  اب  ناراکاطخ ، ندرگ  ییاهر 

َنِیئِطاَْخلا ِباَقِر  ُكاَکَف  اَِهب  ِیتَّلا  َِکتَمْحَِرل  ًءاَجَر  ...یِسْفَن  اَذَِهب  ُخِّبَوُأ  اَمَّنِإ  َو 
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تسا ناراکاطخ  ياه  ندرگ  ییاهر  هک  وت -  تمحر  هب  يراودیما  نوچ  منک ، یم  شنزرس  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  ور  نیا  زا  اهنت  و 
28/16 .دشاب یم  - 

ادخ تمحر  هدیدرگدازآ  وفع و  هدشاهر 

َِکتَمْحَر َقِیتَع  َو  َكِْوفَع ، َقِیلَط  ِیْنلَعْجا  َو 

33/16 .هد رارق  تتمحر  هدیدرگدازآ  تتشذگ و  هدشاهر  ارم  و 

ندش اهر  و  ادخ ، زا  ندیبلط  ییاهر 

ِِهفْوَخ ْنِم  َِکب  اَنْرَجَتْسا  اَّمِم  اَنْرِجَأ  َو 

15/17 .هد نامناما  میدیبلط ، ینمیا  وت  زا  نآ  سرت  زا  هچنآ  زا  و 

ندومن هدنب  يزور  ار  خزود  زا  ییاهر 

ِداَصْرِْملا َهَماَلس  ...ِیْنقُزْرا  َو 

.امرف ما  يزور  ار  خزود )  ) هاگ نیمک  زا  ییاهر  و 

18/20

باذع زا  ندش  هدناهر  هدنب و  سْفن 

اَهُصِّلَُخی اَم  یِسْفَن  ْنِم  َکِسْفَِنل  ْذُخ  َّمُهَّللا 

19/20 .ریگب دهد ، ما  ییاهر  هک  ار  هچنآ  نم ، زا  دوخ  يارب  ادنوادخ 

دسح زا  هدنب ، ندناهر 

ِدَسَْحلا َنِم  ِینْصِّلَخ  َو 

5/22 .هد ییاهر  دسح ، زا  ارم  و 

ییاهنت هودنا  زا  ناملسم ، دهاجم  ندناهر 

ِهَشْحَْولا ِّمَغ  ْنِم  ُهْرِجَأ  َو 
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13/27 .نک ظفح  ییاهنت  هودنا  زا  ار  وا  و 

ترهش بسک  زا  ناملسم ، دهاجم  ندناهر 

ِهَعْمُّسلا َنِم  ُهْصِّلَخ  َو 

14/27 .هد تاجن  یبلط  ترهش  زا  ار  وا  و 

جنر یتخس  زا  ناگدنب ، نداد  ییاهر  ببس 

ِبَصَّنلا ِهَّدِش  ْنِم  اَِهب  اَنیِفُْعت  ًهَِصلاَخ  ًهَِقث  اَنْمِْهلَأ  َو 

2/29 .يراد فاعم  جنر  یتخس  زا  ار  ام  نآ  اب  هک  زادنیب ، ناملد  رد  صلاخ  ینانیمطا  و 

هدنَربوربآ ِماو  زا  هدنب ، ندناهر 

یِهْجَو ِِهب  ُِقلُْخت  ٍْنیَد  ْنِم  َهَِیفاَْعلا  َِیل  ْبَه  َو 

1/30 .يربب ار  میوربآ  نآ  اب  هک  یماو  زا  راد ، فاعم  ارم  و 

ضرق زا  هدنب ، نداد  ییاهر  ببس 

ٍلِصاَو ٍفاَفَک  ْوَأ  ٍلِضاَف  ٍعْسُِوب  ُْهنِم  ینْرِجَأ  َو 

2/30 .هد تاجن  ضرق )  ) نآ زا  یفاک ، ِيزور  ناوارف و  ِتورث  اب  ارم  و 

ادخ مشخ  زا  ندش  اهر 

َِکبَضَغ ْنِم  ِیتاََجن  اَِهب  ُنوُکَت  ِیتَعاَفَش  ْنِم  َكَْدنِع  ُدَکْوَأ  ٍهَعاَفَش  ْوَأ  ...ٍهَوْعَِدب  ُْهنِم  ِیَنلاَنَیَف 

هک دنک  یتعافش  ای  دسر  نم  هب  وا  زا  ییاعد  سپ 
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27/31 .دوش لصاح  نآ  هلیسو  هب  تمشخ  زا  نم  ییاهر  هک  تسا ، رتزاسراک  وت  دزن  نم  تعافش  زا 

َکِطْخُس ِراَسِإ  ْنِم  َكِْوفَع  َقِیلَط  َحَبْصَأَف  ...َنِیئِطاَْخلا  ِعِراَصَم  ْنَع  َكِزُواَجَِتب  ُهَتْضَْهنَأ  ْدَق  ْنَم  َهَوْسُأ  ِیْنلَعْجا  َو 

دنب دیق و  زا  توفع  هطـساو  هب  سپ  .يدرک  دنلب  ناراکاطخ  ياه  هاگ  ْنداتفا  زا  ار  وا  دوخ ، تشذگ  اب  هک  نادرگ  یـسک  هوسا  ارم  و 
.تسا 10/39 هدیدرگ  اهر  تمشخ ،

َِکبَضَغ ْنِم  ْمُُهتاََجن  َْتناَک  اَهِیف  َو  َكِدیِزَِمل ، اًبَلَط  ََکل  اُوقَّدَصَت  َو 

16/45 .دوب هتفهن  تمشخ  زا  ناشیا  تاجن  اهنیا  همه )  ) رد دنداد و  هقدص  وت  ياضر )  ) يارب وت ، تمعن )  ) ندوزفا ِبلط  تهج  و 

َکِطْخُس ْنِم  ِینِّجَنَف 

6/51 .هد تاجن  تتخس  مشخ  زا  ارم  سپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هلیسو  هب  ناگدنب ، ندناهر 

ِِهب اَنَتْذَْقنَتْسا  اَمَک  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 

30/31 .يداد تاجن  وا  هلیسو  هب  ار  ام  هک  نانچنآ  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

( هدید متس  رگمتس و   ) نتفای ییاهر  لماع 

َکِّنَِمب اَّنِم  ٌّلُک  َوُْجنَی  ...یَّتَح  َکَتَمْحَر  ْمَُهل  ِیئاَعُد  ْنِم  ...ِینْضِّوَع  َو 

تاجن تتمعن ، ببس  هب  ام  زا  مادک  ره  ات  .هد  ضوع  نم  هب  ار  تتمحر  نانآ ، رب  میاعد  ياج  هب  و 

3/39 .دبای

یهلا لدع  مکح  زا  ییاهر 

َُکلْدَع ِِهب  ُمُکْحَی  اَّمِم  ِینْصِّلَخ  َو 

5/39 .نادرگ صالخ  دنک ، یم  مکح  ار  وت  لدع  هچنآ  زا  ارم  و 

یهلا قیفوت  هب  اه ، هکلهم  زا  هدنب  ییاهر 

َنیِمِرْج _ ُْملا ِتاَطَرَو  ْنِم  َکِقِیفْوَِتب  ُهَتْصَّلَخ  ...ْدَق  ْنَم  َهَوْسُأ  ِیْنلَعْجا  َو 
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10/39 .يدناهر نامرجم ، ياه  بالجنم  زا  ار  وا  دوخ ، قیفوت  هب  هک  نادرگ  یسک  هوسا  ارم  و 

وا ناسحا  اب  ادخ ، لدع  دنب  زا  ندش  اهر 

َِکلْدَع ِقاَثَو  ْنِم  َکِْعنُص  َقِیتَع  ...َحَبْصَأَف  ...َنِیئِطاَْخلا  ِعِراَصَم  ْنَع  َكِزُواَجَِتب  ُهَتْضَْهنَأ  ْدَق  ْنَم  َهَوْسُأ  ِیْنلَعْجا  َو 

دنب زا  تا  یکین  هطـساو  هب  سپ  .يدرک  دـنلب  ناراکاطخ  ياه  هاـگ  ْنداـتفا  زا  ار  وا  دوخ ، تشذـگ  اـب  هک  نادرگ  یـسک  هوسا  ارم  و 
.تسا هدش  دازآ  تا ، يرگداد 

10/39

ییاهر هب  دیما  زا  رتراوتسا  تاجن ، زا  يدیماان 

ِصاَلَْخِلل ِِهئاَجَر  ْنِم  ُدَکْوَأ  ِهاَجَّنلا  َنِم  ُهُسْأَی  ْنَِمب  ...یَِهلِإ  اَی  َِکلَذ  ْلَعْفَت 

هک ینک  یم  راتفر  نینچ  یسک  اب  نم ، يادخ  يا 
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12/39 .تسا ییاهر  هب  شدیما  زا  رت  مکحم  تاجن ، زا  شا  يدیماان 

تاجن هناشن  نآرق ،

ِِهتَّنُس َدْصَق  َّمَأ  ْنَم  ُّلِضَی  َال  ٍهاََجن  َمَلَع  ...ُهَْتلَعَج  َو 

3/42 .دوش یمن  هارمگ  دنک ، نآ  شور  هار و  دصق  سک  ره  هک  يداد  رارق  یتاجن  هناشن  ار  نآ  و 

تمایق هصرع  رد  ییاهر  ببس 

ِهَماَیِْقلا ِهَصْرَع  ِیف  َهاَجَّنلا  ِِهب  يَزُْجن  اًبَبَس  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

8/42 .هد رارق  تمایق ، هصرع  رد  تاجن  تروص  هب  ام  شاداپ  زیواتسد  ار  نآرق  و 

تمایق زور  هودنا  سرت و  زا  تاجن 

ِهَّماَّطلا ِمْوَی  ِلاَوْهَأ  ِِدئاَدَش  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  ٍبْرَک  ِّلُک  ْنِم  ِِهب  اَنَِّجن  َو 

15/42 .هد تاجن  نآرق ،)  ) نآ هلیسو  هب  تمایق ، زور  تخس  ياه  سرت  زا  یهودنا و  ره  زا  زیخاتسر  زور  رد  ار  ام  و 

ناطیش هطاحا  زا  ناگدنب ، ندناهر 

ُْهنِم اَنْذِْقنَتْساَف  ُناَْطیَّشلا  َكُّوُدَع  اَْنیَلَع  َلَمَتْشا  ِنِإ  َو 

16/44 .هد ییاهر  وا  زا  ار  ام  سپ  هدش ، هریچ  ام  رب  ناطیش ، وت  نمشد  رگا  و 

یناسآ هب  زا  ادخ ،) مرک  هب  رورغم   ) يدیماان

شنتفای ییاهر 

ِجَرْخ _ َْملا َِهلوُهُس  ْنِم  ُهَطَْنقَأ  اَم  َو 

! نتفای ییاهر  یناسآ  هب  زا  تسا  دیماان  هچ  و 

20/46

ناراگنا لهس  ِتاجن 

َنِینِواَهَتُْملا ِِهب  َتْذَْقنَتْسا  ...اَم  َیلِإ  ِیْبلَِقب  ْذُخ  َو 
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92/47 .زاس هّجوتم  يا ، هداد  تاجن  نآ  اب  ار  ناراگنا  لهس  هچنآ  يوس  هب  ار  ملد  و 

الب ياه  بادرگ  زا  هدنب ، ندناهر 

يَْولَْبلا ِتاَوََهل  ْنِم  ِینْصِّلَخ  َو  ِهَْنتِْفلا ، ِتاَرَمَغ  ْنِم  ِینَِّجن  َو 

98/47 .شخب ما  ییاهر  الب  ياه  ماک  زا  هد و  متاجن  هنتف  ياه  بادرگ  زا  و 

گرزب ناهانگ  هب  يراتفرگ  زا  ییاهر  ببس 

ِِمئاَظَْعلا ِرْسَأ  ْنِم  ِینَّکُفَت  ...ًهَمْصِع  ِیل  ْبَه  َو 

111/47 .دزاس میاهر  گرزب  ناهانگ  دنب  زا  هک  شخب  یتمصع  نم  هب  و 

یموق دروم  رد  ادخ ، هدش  هدارا  يدب  ای  یهابت  زا  هدنب  ندناهر 

َِکب اًذاَِول  اَْهنِم  ِینِّجَنَف  اًءوُس  ْوَأ  ًهَْنِتف  ٍمْوَِقب  َتْدَرَأ  اَذِإ  َو 

تاجن ما ، هدرب  هانپ  وت  هب  هک  ارم  سپ  یتسرفورف ،)  ) يا يدب  ای  یباذع  یموق ، هب  یتساوخ  هاگره  و 
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120/47 .هد

ادخ باذع )  ) زا نتفای  ییاهر  هار 

َْکیَدَی َْنَیب  َْکَیلِإ َو  ُعُّرَضَّتلا  اَّلِإ  َْکنِم  ِینیِْجُنی  َال  َو 

13/48 .دهد یمن  تاجن  وت  باذع )  ) زا ارم  تیور ، شیپ  رد  تهاگرد و  هب  يراز  زج  و 

دنوادخ هب  هدش  کّسمتم  ندناهر 

َِکب َمَصَتْعا  ِنَم  ُصِّلَُخت  َو 

12/51 .یناهر یم  دزیوآ ، تسد  وت  هتشر )  ) هب هک  ار  سک  ره  و 

ادخ زا  هدنب ، ییاهر  مدع 

؟ َکِْکُلم ِْریَغ  ِیف  َُهل  َبَهْذَم  َال  ْنَم  َْکنِم  وُْجنَی  َْفیَک 

؟1/52 دشاب یمن  شیارب  یهار  وت ، ورملق  ریغ  رد  هک  یسک  دبای ، ییاهر  وت  زا  هنوگچ 

هدنب يارب  ادخ ، زا  يا  هدنهد  ییاهر  ندوبن 

َْکنِم َُهل  َذِْقنُم  َال  ...ْنَم  َلاَءوُس  ...َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

9و8/52 .دشاب یمن  وت  زا  وا  يارب  يا  هدنهد  تاجن  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 

هدننک هارمگ  ياه  شیامزآ  زا  ییاهر  لماع 

َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  ِنَتِْفلا  ِتاَّلِضُم  ْنِم  ِینَِّجن 

هب .هد  تاجن  هدننک  هارمگ  ياه  شیامزآ  زا  ارم 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تدوخ ، تمحر 

8/54

اوشیپ ربهر 

ایر
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ناملسم دهاجم  زا  ایر ، ندومن  رانکرب 

َءاَیِّرلا ُْهنَع  ْلِزْعَا  َو 

14/27 .نک رود  وا  زا  ار  ییامندوخ  و 

ایر زا  هدنب ، رادرک  ندنادرگ  صلاخ 

َنیِءاَرُْملا ِءاَئِر  ْنِم  ُهَّلُک  َِکلَذ  ْصِّلَخ  َُّمث 

7/44 .نادرگ صلاخ  ناراکایر  ییامندوخ  زا  ار  نآ  همه  سپس 

نامسیر

نآرق نامسیر  هب  ناگدننز  گنچ 

ِِهْلبَِحب ُمِصَتْعَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

7/42 .دننز یم  گنچ  نآ  نامسیر  هب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

یهلا نامسیر  هب  هدنب ، نتشاد  هاگن 

َِکْلبَِحب ُهَتْمَصَع  ...ْنَّمِم  ُهَْتلَعَجَف 

67/47 .یتشاد هگن  ار  يو  شیوخ ، نامسیر  هب  هک  يداد ، رارق  یناسک  زا  ار  وا  سپ 
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ز

هشوت داز 

هاگداز

شیوخ هاگداز  زا  رود  ییاج  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه 

ِهِسْأَر ِطَقْسَم  ...ْنَع  ِيْأَّنلا  ِّلَحَم  ...َیلِإ  َرَجاَه  َو 

.دومن ترجه  رود  لحم  هب  شهاگداز ، زا  و 

16/2

يراز

هدنب يراز  هب  ادخ ، ندوب  نابرهم 

َْکَیلِإ اَنَعُّرَضَت  ْمَحْراَف 

5/10 .نک محر  تهاگرد  هب  ام  يراز  هب  سپ 

اًمِحاَر یِعُّرَضَِتل  ...ْنُک  َو 

21/13 .امرف محرت  میراز  هب  و 

ادخ هاگرد  هب  هدنب ، يراز  يادص  ِیگتفرگ  ببس 

َْکَیلِإ ِرْأَْجلا  ِنَع  ِیتْوَص  َدَمَخ  َكاَِذل  َو  ِیلَمَع ، ِءوُِسل  َْکنِم  ٌءاَیَح  َِکلَذ  ُّلُک 

20/16 .هتفرگ وت  هاگرد  هب  میراز  يادص  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  .مراد و  دوخ  يرادرکدب  زا  هک  تسا  یمرش  يور  زا  اهنیا  همه 

هدنب رایسب  عرّضت  رب  ادخ ، ندومن  محر 

یِعُّرَضَت َلوُط  ْمَحْراَف 

32/16 .نک محر  میراز  يرایسب  رب  سپ 

یشیورد ماگنه  ادخ ، هاگرد  هب  يراز 
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ِهَنَکْسَْملا َْدنِع  َْکَیلِإ  ُعَّرَضَتَأ  ...ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

12/20 .منک يراز  وت  هاگرد  هب  یتسد ، یهت  ماگنه  هک  نک  منانچ  ارم  ادنوادخ 

ادخ ریغ  دزن  ندومن  يراز 

ُْتبِهَر اَذِإ  َکَنوُد  ْنَم  َیلِإ  ِعُّرَضَّتلِاب  ...یِِّنتْفَت  َال 

12/20 .نکن شیامزآ  مسرت ، ماگنه  نارگید  هاگرد  هب  يراز  هب  ارم 

نداتسیا ادخ  هاگرد  هب  يراز  اب 

اًعِّرَضَتُم َْکیَدَی  َْنَیب  َلَثَمَف 

9/31 .هداتسیا تهاگشیپ  رد  نانک  يراز  سپ 

زیزع دزن  لیلذ ، ِيراز 

ُهَمِحَرَف ٌلِیلَذ  ٌْدبَع  ِْهَیلِإ  َعَّرَضَت  ٍزیِزَع  َلِْعف  ِیب  ْلَْعفا  َو 

یلیلذ هدنب  هک  يزیزع  ِراتفر  نوچمه  نم  اب  و 
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24/31 .امن راتفر  هدومن ، ینابرهم  وا  هب  سپ  هدرک ، يراز  وا  شیپ 

ناطیش رکم  ندنادرگرب  يارب  ادخ ، هاگرد  هب  هدنب  يراز 

ِهِْدیَک ِفْرَص  ِیف  َْکَیلِإ  ُعَّرَضَتَأ  َو 

27/32 .ینادرگزاب نم  زا  ار  شبیرف  ات  منک ، یم  يراز  وت  هاگرد  هب  و 

نآ يوس  هب  يراز  خزود و  شتآ 

اَْهَیلِإ َعَّرَضَت  ْنَم  یَلَع  یِْقُبت  َال  ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

30و29/32 .تسین نابرهم  شناگدننک  يراز  رب  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

یهلا وفع  تساوخرد  يراز و 

َكِْوفَع ِلاَءوُس  ِیف  َْکَیلِإ  ُلِهَْتبَن  َو 

3/36 .مینک یم  يراز  وت  يوس  هب  تششخب ، تساوخرد  يارب  و 

ناضمر هام  رد  عّرضت  هب  هدنب ، ندومن  يرای 

َْکَیلِإ ِعُّرَضَّتلا  ِهاَلَّصلا َو  یَلَع  ِِهْلَیل  ِیف  ...اَّنِعَأ  َو 

17/44 .امن يرای  تهاگرد ، هب  يراز  زامن و  رب  شبش  رد  ار  ام  و 

عّرضت يور  زا  ادخ ، زا  تساوخرد 

َِکلَذ َعَم  ...ِِسئاَْبلا َو  ِلِیلَّذلا  ِریِقَْحلا  ََهلَأْسَم  َُکْتلَأَس  َو 

...اًعُّرَضَت ًهَفیِخ َو 

74/47 .تسا يراز  سرت و  هارمه  هب  متساوخرد  لاوحا ، نآ  اب  .لاحدب و  راوخ ، درُخ ، ِتساوخرد  میامن ، یم  تساوخرد  وت  زا  و 

ادخ هاگرد  هب  هانگ ، زا  رازیب  ِيراز 

اًلِّصَنَتُم َْکَیلِإ  َراَج  ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت 

يراز وـت  يوـس  هـب  هاـنگ ) زا   ) يرازیب لاـح  اـب  هـک  ار  یــسک  نآ ، اـب  يدــناشوپ  هـک  يزیچ  ناـمه  اـب  ناــشوپب ، ارم  زور ، نـیا  رد 
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86/47 .هدومن

وا باقع )  ) زا ییاهر  و  ادخ ، هاگرد  هب  يراز 

َْکیَدَی َْنَیب  َْکَیلِإ َو  ُعُّرَضَّتلا  اَّلِإ  َْکنِم  ِینیِْجُنی  َال  َو 

13/48 .دهد یمن  تاجن  وت  باذع )  ) زا ارم  تیور ، شیپ  رد  تهاگرد و  هب  يراز  زج  و 

شهاگرد هب  هدنب ، يراز  هب  انیب  ادخ ،

َْکَیلِإ یِعُّرَضَت  ِیتَلیِح َو  َهَِّلق  یِفْعَض َو  يََرت  ْدَقَف 

16/48 .ینیب یم  دوخ  هاگرد  هب  ار  ما  يراز  یگراچیب و  یناوتان و  اریز 

هدش يراز  ادخ  هاگرد  هب  شا ، هرابرد  هچنآ  تباجا 

َْکَیلِإ ِهِیف  ُْتبِغَر  َْکَیلِإ َو  ُْتبَلَط  َُکْتلَأَس َو  اَم  َعیِمَج  ِیل  ْبِجَتْسا  َو 
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.امرف باجتسم  میارب  ما ، هدومن  لیم  نآ  هب  ما و  هدرک  بلط  ما و  هتساوخ  وت  زا  هک  ار  هچنآ  همه  و 

28/48

شیاز

ادخ ندوبن  هدش  هداز  ندرواین و  دنزرف 

اًدُولْوَم َنوُکَتَف  ِْدَلت  َْمل  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

19/47 .یشاب هدش  هدیئاز  ات  يا ، هدرواین  يدنزرف  هکنآ  ییوت 

ادخ ندشن  هداز  ندییازن و 

َْدلُوی َْمل  ِْدلَی َو  َْمل  ْنَم  اَی 

2/54 .يا هدشن  هدیئاز  هدیئازن و  هک  يا 

نابز

یهلا تمعن  نایب  رد  اه ، نابز  ینیریش 

َِکتَّنِم ِفْصَو  ِیف  اَِنتَنِْسلَأ  َقاَلِْطنا  ...ْلَعْجا  َو 

14/5 .هد رارق  دوخ  گرزب  تمعن  نایب  رد  ار  نامیاه  ینخس  شوخ  و 

یهلا باوث  نابز و  نانخس 

َِکباََوث ِتاَبِجُوم  ِیف  اَِنتَنِْسلَأ  ِتاَجََهل  ...ْلَعْجا  َو 

7/9 .هد رارق  دوش  وت  شاداپ  ثعاب  هچنآ  رد  ار  نامیاه  نابز  نانخس  و 

ادخ يرازگ  ساپس  هب  یساپس ، ره  زا  اه  نابز  نتخاس  لوغشم 

ٍرْکُش ِّلُک  ْنَع  َكِرْکُِشب  اَنَتَنِْسلَأ  ...ْلَغْشا  َو 

1/11 .زاس لوغشم  یساپس  ره  زا  دوخ  ساپس  هب  ار  ام  ياه  نابز  و 

نآ رب  ینابز  نتشگن  ایوگ  يرامیب و  لاح  رد  هدنب ، يارب  هزیکاپ  ياهرادرک  تبث 
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ِِهب َقَطَن  ٌناَِسل  َال  ...اَم  ِلاَمْعَْألا ، ِّیِکَز  ْنِم  ِناَِبتاَْکلا  َِیل  َبَتَک  اَم  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف  َو 

5/15 .هتشگن ایوگ  نآ  هب  ینابز  هک  دنتشون ، نم  يارب  ار  يا  هزیکاپ  ياهرادرک  لامعا ، ناگدنسیون  ْيرامیب  نآ  نیب  رد  و 

ادخ اب  زاین  زار و  نابز  ندش  دنُک 

َِکتاَجاَنُم ْنَع  ِیناَِسل  َّلَک  َو 

20/16 .هدمآ دنب  وت  اب  تاجانم  زا  منابز  و 

نآ رثا  و  ادخ ، دای  يدایز )  ) رثا رب  نابز  يدنُک 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...ِیناَِسل  َّلِکَی  یَّتَح  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف  َُکتْرَکَذ  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

يا يدب  ندرب  نیب  زا  راوازـس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  دتفیب ، راک  زا  منابز  ات  میوگ  ار  وت  رکذ  ردقنآ )  ) تّدم نیا  رد  رگا  نم  يادـخ  يا 
.متسین میاه  يدب  زا 

30/16
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وا اب  هدننک  عازن  لباقم  رد  هدنب ، يارب  ینابز 

ِینَمَصاَخ ْنَم  یَلَع  اًناَِسل  ...ِیل  ْلَعْجا  َو 

8/20 .هد رارق  ینابز  درک ، لادج  نم  اب  هک  یسک  رب  میارب  و 

یهلا ساپس  هب  نابز ، رب  هدش  يراج  ِتشز  نخس  لیدبت 

ََکل ِدْمَْحلِاب  اًقُْطن  ...ٍشُْحف  ِهَظَْفل  ْنِم  ِیناَِسل  یَلَع  يَرْجَأ  اَم  ...ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

13/20 .هد رارق  ار  تدوخ  يارب  ساپس  تشز ، نخس  زا  هتخاس  يراج  منابز  رب  ناطیش )  ) وا هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

ادخ يوکین  شیاتس  دای و  رکش ، دمح ، هب  هدنب ، نابز  نتخاس  ایوگ 

ِیناَِسل َْکیَلَع  ِءاَنَّثلا  ِنْسُح  َكِرْکِذ َو  َكِرْکُش َو  َكِدْمَِحب َو  ْقِْطنَأ  َو 

5/23 .امرف ایوگ  دوخ ، يوکین  شیاتس  تدای و  ترکش و  دوخ و  دمح  هب  ار  منابز  و 

هدنب هرابرد  هدننکدبدصق ، ِنابز  ندش  لال 

ُهَناَِسل یِّنَع  َسِرُْخت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

لـال نـم  هراـبرد  ار  شناـبز  اـت  هد ، رارق  يّدـس  وا  لـباقم  رد  زاـس و  شفرــصنم  نـم  زا  دـنک ، يدـب  نـم  اـب  دراد  دـصق  سک  ره  و 
8و7/23 .ینک

راتفگ زا  نانمشد ، ياه  نابز  نتسب 

ِقْطُّنلا ِنَع  ْمُهَتَنِْسلَأ  ْمِزْخا  َو 

5/27 .دنبب نتفگ  زا  ار  ناشیاه  نابز  و 

نابز ياجیب )  ) ياهوگتفگ زا  ندومن  هبوت 

ِیناَِسل ِتاَیاَکِح  َو  ِیْنیَع ، ِتاَظََحل  ...ْنِم  َِکتَّبَحَم  ْنَع  َلاَز  ...اَم  ِّلُک  ْنِم  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا َو 

22/31 .منک یم  هبوت  تهاگرد  هب  منابز ، تانایب  ممشچ و  ياه  هاگن  زا  تسوت ؛ یتسود  زا  رود  هچ  ره  زا  نم  انامه  ادنوادخ و 

یتسرد زا  لدع ، يوزارت  هنابز  نتشگنرب 
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ُُهناَِسل ِّقَْحلا  ِنَع  ُفیِحَی  َال  ٍطِْسق  َناَزیِم  ...ُهَْتلَعَج  َو 

3/42 .دور یمن  ههاریب  هب  یتسار  زا  شا  هنابز  هک  يداد  رارق  یلدع  يوزارت  ار  نآرق )  ) نآ و 

نآرق ترابع  ییوکین  نابز و  یتخس 

ِِهتَیاَعِر َّقَح  ُهاَعْرَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف  ِِهتَراَبِع ، ِنْسُِحب  اَِنتَنِْسلَأ  َیِساَوَج  َْتلَّهَس  ...ْذِإَف  َّمُهَّللا 

نانچنآ ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ  يدرک ، مرن  شترابع  ییوکین  هب  ار  ام  نشخ  ياه  نابز  هک  یماـگنه  سپ  ادـنوادخ ،
4/42 .دننک یم  تیاعر  دیاب  هک 

لطاب رد  نتفر  ورف  زا  نابز ، هدننک  گنگ  لماع 
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اًسِرُْخم ٍهَفآ  اَم  ِْریَغ  ْنِم  ِلِطاَْبلا  ِیف  ِضْوَْخلا  ِنَع  اَِنتَنِْسلَِأل  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

10/42 .هد رارق  دشاب ، يرامیب  زا  هکنآ  یب  لطاب ، رد  نتفرورف  زا  نامیاه  نابز  هدنروآدنب  ار  نآرق  و 

هداد ربخ  ادخ  هچنآ  هب  زج  اه ، نابز  ندشن  ایوگ 

َْتلَّثَم اَِمب  اَّلِإ  اَُنتَنِْسلَأ  َقِْطنَت  َال  ...یَّتَح  ...َکیِصاَعَم  ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

7و6/44 .دیوگن نخس  يا ، هدرک  نایب  وت  هچنآ  هب  زج  نامیاه  نابز  ات  .امرف  يرای  ناهانگ  زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 

ینابز ره  هب  قولخم ، ندش  شیاتس  طرش 

ٍناَِسل ِّلُِکب  اًدوُمْحَم  ...َناَک  َْکنِم  َكَداَبِع  ِْهیَلَع  َْتَللَد  يِذَّلا  ِْلثِم  یَلَع  ِهِسْفَن  ْنِم  اًقُولْخَم  ٌقُولْخَم  َّلَد  َْول  َو 

، يا هدومرف  ییاـمنهار  دوخ  بناـج  زا  ار  تناگدـنب  نآ  اـب  وـت  هچنآ  دـننام  هب  ار ، يا  هدـیرفآ  شدوـخ  بناـج  زا  يا  هدـیرفآ  رگا  و 
17/45 .تفرگ یم  رارق  شیاتس  دروم )  ) ینابز ره  هب  درک ، یم  ییامنهار 

یتسار يور  زا  اه ، نابز  نتساوخ  رذع 

ِراَِذتْعِالا ُقْدِص  اَِنتَنِْسلَأ  ْنِم  ...ََکل  َو 

45/45 .تسوت يارب  نامیاه ، نابز  نیتسار  نتساوخ  رذع  و 

هدنب رب  ناگدننز ، هنعط  نابز  ندوشگن 

َنِینِعاَّطلا َنُْسلَأ  ِهِیف  اَْنیَلَع  ْطُْسبَت  َال  َو 

47/45 .اشگن ام  رب  هام )  ) نآ رد  ار  ناگدننز  هنعط  نابز  و 

شنابز شین  اب  دوسح ، ندناسر  رازآ 

ِِهناَِسل ِّدَِحب  ِینَقَلَس  ...ْدَق  ٍدِساَح  ْنِم  ْمَک  َو 

9/49 .درزآ ارم  شزیت  نابز  اب  هک  يدوسح  رایسب  هچ  و 

ادخ رازگ  ساپس  هدنب ، نابز 

ِیْلقَع ِیناَِسل َو  یِسْفَن َو  َكُدَمَْحت 
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6/51 .دننک یم  يرازگ  ساپس  ار  وت  ملقع ، منابز و  منت و 

جنر تمحز 

شیادز

ادخ ّیلو  هلیسو  هب  متس ، راگنز  شیادز 

َِکتَقیِرَط ْنَع  ِرْوَْجلا  َءاَدَص  ِِهب  ُلْجا  َو 

.يادزب تهار  زا  ار  متس  راگنز  وا  اب  و 

62/47

دروخ دز و 

( مالسا  ) ناریلد اب  دروخ  دز و  زا  نانمشد ، ندناسرت 
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ِلاَْطبَْألا ِهَعَراَقُم  ْنَع  ْمُْهنِّبَج  َو 

.ناسرتب ناروالد  اب  راکیپ  زا  ار  ناشیا  و 

11/27

تشک عرز 

هرز

نانمؤم رب  ناطیش ، ّرش  زا  هدننک  تظفاحم  ياه  هرز  ندناشوپ 

ًهَِیقاَو اًنَنُج  ُْهنِم  ْمُهِْسْبلَأ  َو 

10/17 .ناشوپب وا  ّتیذا  رازآ و  زا  هدنرادزاب  ياه  هرز  نانآ  مادنا  رب  و 

یتشز

اه باکترا  یتشز  هب  رارقا 

؟ ُْتبَکَتْرا اَم  ِحِیبَِقب  ََکل  ِیفاَِرتْعا  َْکنِم  ِینیِْجُنی  ْلَه 

؟6/12 دیامن یم  اهر  ارم  ما ، هدش  بکترم  هچنآ  یتشز  هب  وت  هاگرد  رد  مفارتعا  ایآ 

تشز رایسب  ياه  مرج  رب  ادخ ، یشوپ  مشچ 

َكُدَّأَکَتَی َال  ِهَشِحاَْفلا  ِتاَیاَنِْجلا  َلاِمتْحا  ...َّنَِأب  ٍِملاَع  ...ََهبَْوت  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ 

یشوپ مشچ  دناد  یم  هک  یسک  تشگزاب  مدرگ ، یمزاب  وت  يوس  هب  ما ) هداتسیا  هک   ) ناکم نیا  رد 

.دشاب یمن  تخس  وت  رب  تشز  رایسب  ياه  مرج  زا 

13و12/12

ادخ يرد  هدرپ  مدع  اه و  یتشز  ترثک 

اَهَْرتِس یِّنَع  ِْکتْهَت  ْمَلَف  اَِهب  ُتْمَْملَأ  ٍهَِبئاَش  ْنِم  ْمَک  َو 

21/16 .يدیردن ارم  هدرپ  مدروآ و  اج  هب  هک  ییاه  یتشز  رایسب  هچ  و 
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اه یتشز  قوط 

اَهِراَنَش َهوُرْکَم  ِینْدِّلَُقت  ...ْمَلَف  اَِهب  ُتْمَْملَأ  ٍهَِبئاَش  ْنِم  ْمَک  َو 

.یتخادنین مندرگ  هب  ار  نآ  یتشز  يدنسپان و  قوط  مدروآ و  اج  هب  هک  ییاه  یتشز  رایسب  هچ  و 

21/16

شبویع شرامش  هدنب و  رادرک  یتشز 

ِیبُونُذ ِرْکِذ  یَلَع  َرِْدقَأ  ْوَأ  ِیبُویُع ، ََکل  َیِصْحُأ  ْنَأ  ْنِم  ...ًالاَْعفَأ  ُعَنْشَأ  َو  اًراَثآ ، ُحَْبقَأ  ...یَِهلِإ  اَی  اَنَأ  َْلب 

رب ای  مرامـشب ، وت  يارب  ار  دوخ  ياه  یتشز  هک  تسا  نآ  زا  رتدـب  میاـهرادرک  رت و  تشز  میاـه  هناـشن  نم -  يادـخ  يا  نم -  هکلب 
.مشاب اناوت  مناهانگ  يروآدای 

27/16

یهلا ساپس  هب  نابز ، تشز  نخس  لیدبت 

ََکل ِدْمَْحلِاب  اًقُْطن  ...ٍشُْحف  ِهَظَْفل  ْنِم  ِیناَِسل  یَلَع  يَرْجَأ  اَم  ...ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

منابز رب  ناطیش )  ) وا هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 
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13/20 .هد رارق  ار  تدوخ  يارب  ساپس  تشز ، نخس  زا  هتخاس  يراج 

هتسناد تشز  ادخ  هچنآ 

ٌرِییْغَت َتْرَْکنَأ  امِیف  ...َكَْدنِع  ...َّمُهَّللا 

20/20 .تسوت دزن  يا ، هتسناد  تشز  هچنآ  رییغت  ادنوادخ 

اشحف رب  ناگدنب ، ندرک  ریلد  لماع 

اَْهیَلَع اَنَعَّجَش  ٍهَشِحاَِفب  اَنْمَمَه  ْنِإ 

7/25 .دَنادرگ ریلد  نآ  رب  ار  ام  ناطیش ) ، ) مینک یتشز  راک  دصق  رگا 

رگاوسر ِیتشز 

...َکِمْکُح ِیف  ُهَحَضَف  اَم  ِحِیبَق  َکِْملِع َو  ِیف  ِِهب  َعَقَو  اَم  ِمیِظَع  ْنِم  َِکب  َثاَغَتْسا  َو 

کمک وـت  زا  تـسا ، رگاوـسر  وـت  مـکح  رد  هـک  یتـشز  راـک )  ) زا هدــش و  راــتفرگ  نآ  هـب  یناد  یم  هـک  یگرزب  ناــهانگ )  ) رد و 
9/31 .هتساوخ

ناگدنب ياشحف  ندومنن  اوسر 

ُهْحَضْفَت ْمَلَف  َهَشِحاَْفلا  َبَکَتْرا  ...ِدَق  اَنُّلُکَف 

1/34 .يدومنن اوسر  ار  وا  سپ  دروآ ، اج  هب  تشز  رادرک  ام  زا  مادک  ره  هک  ارچ 

هدنب ياه  یتشز  ندناشوپ 

ِْهیَلَع ُْللْدَت  ْمَلَف  ِئِواَسَْملِاب  َرَّتَسَت  ...دَق  اَنُّلُکَف 

1/34 .يدرکن نایامن  ار  نآ  سپ  تشاد ، ناهنپ  ياه  یتشز  ام  زا  مادک  ره  هک  ارچ 

دنوادخ هلیسو  هب  هدش  ناهنپ  ِیتشز 

...اََنل اًظِعاَو  ِهَلیِخَّدلا  َنِم  َْتیَفْخَأ  ...اَم  ْلَعْجاَف 

3/34 .هد رارق  هدنهددنپ  ام  يارب  يدومن ، ناهنپ  هک  اه  يدب  نآ  سپ 
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اه یتشز  يارب  یششوپ 

ُدَْفنَت َال  ِیتَّلا  َِکتَْفأَِرب  ِهِیف  اَّنِم  َتْرَْکنَأ  اَِمل  ًهَراَّفَک  ًهَّطِح َو  ُنوُکَی  اَِمب  اَْنلِمْعَتْسا  َو 

زا هک  تسیزیچ  ندناشوپ  و  هانگ )  ) نتخیرورف ببـس  هک  رامگب ، يراک  هب  هام )  ) نیا رد  ار  ام  دوش ، یمن  دوبان  هک  تا  ینابرهم  هب  و 
.تسا تشز  ام 

47/45

تشز ياه  يدب  زا  نداتسیازاب 

ِتاَئِّیَّسلا ِِحئاَبَق  ْنَع  َراَجِدْزِالا  َِیْبلَق  ْرِعْشَأ 

.ناشوپب تشز  ياه  يدب  زا  يراددوخ  هب  ار  ملد 

107/47

رگمتس لامعا  یتشز  هب  انیب  ادخ ،

ِِهتَْیبُز ِیف  ِهِسْأَر  ِّمُِأل  ُهَتْسَکْرَأ  ِْهیَلَع ، يَوَْطنا  اَم  َْحُبق  ...یَِهلِإ  اَی  َْتیَأَر  اَّمَلَف 

رد رس  زغم  اب  ار  وا  يدرک ، هظحالم  تشاد ، لد  رد  هچنآ  یتشز  نم -  يادخ  يا  هک -  نیمه  سپ 
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8/49 .يدومن نوگنرس  دوب ،) هدنک  راکش  يارب  هک   ) شلادوگ

تاکز

نآ زا  تاکز  ندرک  نوریب  اب  لام ، یکاپ 

ِتاَوَکَّزلا ِجاَرْخِِإب  اَهَرِّهَُطن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 

10/44 .مینک كاپ  اه  تاکز  ندرک  نوریب  اب  ار  اه ) ییاراد   ) نآ هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام  و 

وم فلز 

نامز

رادناج ره  یگدنز  يارب  نیعم ، تّدم  نداد  رارق 

اًتُوقْوَم اًلَجَأ  ِهاَیَْحلا  ِیف  َُهل  َبَرَض  َُّمث 

6/1 .دومن نّیعم  صاخ  يدمآرس  یگدنز ، رد  شا ) هدیرفآ   ) وا يارب  سپس 

عوطقمان ِتّدم  اب  یساپس 

ِهِدَمَِأل َعاَطِْقنا  َال  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

28و27/1 .دشاب یم  عوطقمان  شتّدم  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نامز  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  نارود  زا  ربمایپ  نداتسرف 

...ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َیلِإ  َمَدآ  ْنَُدل  ْنِم  اًلِیلَد  ِِهلْهَِأل  َتْمَقَأ  َو  ًالوُسَر ، ِهِیف  َْتلَسْرَأ  ٍناَمَز  ٍرْهَد َو  ِّلُک  ِیف  ...

وا و رب  ادـخ  دورد  هک  دّـمحم -  ات  مدآ  نارود  زا  یتشامگ ، ییامنهار  نآ  لها  يارب  يداتـسرف و  یلوسر  هک  ینامز  رـصع و  ره  رد 
 - ... داب شنادناخ 

2/4

ادخ یهاشداپ  تّدم  ندیسرن  رخآ  هب 

ِهِْکُلم ُهَّدُم  یِهَْتنَت  َال  ْنَم  اَی  َو 
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2/5 .دسر یمن  نایاپ  هب  وا  یهاشداپ  نامز  هک  یسک  يا  و 

نامز ياه  هودنا  اهدماشیپ و  یتخس 

ِناَمَّزلا ِِبئاََون  َّدَح  اَنِفْکا  َو 

.رادهگن راگزور  ثداوح  یتخس  زا  ار  ام  و 

10/5

زور بش و  يارب  مولعم ، تّدم  نداد  رارق 

اًدوُدْمَم اًدَمَأ  َو  اًدوُدْحَم ، ادَح  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  ِّلُِکل  َلَعَج  َو 

3/6 .دومرف ررقم  مولعم  ینامز  نیعم و  ینایاپ  کی  ره  يارب  و 

تعاط تاقوا  رد  ناگدنب ، یگنوگچ 

ِِهتَعاَط ِتاَقْوَأ  ِیف  ْمُه  َْفیَک  ُرُْظنَی  َو 

.دنا هنوگچ  شتعاط  تاقوا  رد  اهنآ  درگن  یم  و 

7/6

تقو نیرتهب  رد  ندرب  رس  هب 
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ِهِیف اَْنِللَظ  ٍْتقَو  َْریَخ  ...ُْهلَعْجا  َو 

19/6 .هد رارق  میا  هدرب  رس  هب  نآ  رد  هک  ینامز  نیرتهب  ار  زور )  ) نآ و 

تبکن یتخس و  ِراگزور 

ُناَمَّزلا اَنَبُْکنَی  ...ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو 

6/8 .دیامن یتخس  راچد  ار  ام  هنامز  هکنیا  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

نآ هرابرد  یشسرپ  اعد و  تقو 

؟ َُکتْقَم َياَعُد  ِْتقَو  ِیف  ِینَمَِزل  ْمَأ  ...

؟6/12 تسا هتشگ  مزال  ارم  تا  ینمشد  مناوخ ، یم  ار  وت  هک  یماگنه  ایآ  ...

لمع راک و  نامز  نتشذگ 

ََهبْوَّتلا ََکل  َصَلْخَأ  َو  َِهباَنِْإلِاب ، َكاَّقََلت  ...ْتَضَْقنا  ِدَق  ِلَمَْعلا  َهَّدُم  يَأَر  اَذِإ  یَّتَح 

.دنک یم  هبوت  وت  يارب  هناصلاخ  هدروآ و  يور  وت  هب  هبوت  اب  .هتشذگ  لمع  نامز  دنیب  یم  هکنیا  ات 

8/12

ریذپان نایاپ  یتّدم  اب  يدورد 

اَهِدَمَِأل یَهَْتنُم  َال  ...ًهاَلَص  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 

24/13 .دسرن نایاپ  هب  شتّدم  هک  يدورد  .تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

اَهُدَمَأ یِهَْتنَی  َال  ًهاَلَص  ...ٍدَّمَُحم  ِلآ  َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

18/27 .دریذپن نایاپ  شتّدم  هک  يدورد  .تسرف  دورد  دّمحم  نادناخ  تا و  هداتسرف  دوخ و  هدنب  دّمحم  رب  ادنوادخ 

اَهِدَمَِأل َهَیاَغ  َال  ...ًهاَلَص  ْمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  ِّبَر 

58/47 .دشابن شنایاپ  يارب  ینامز  هک  يدورد  تسرف ، دورد  اهنآ  رب  وا و  رب  نم ، راگدرورپ 

شیاتس يارب  يرامیب ، یتسردنت و  تقو  يراوازس 
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ِینَتْصَّحَم ِیتَّلا  ِهَّلِْعلا  ُْتقَو  ْمَأ  ...َِکقْزِر  ِتاَبِّیَط  اَهِیف  ِینَتْأَّنَه  ِیتَّلا  ِهَّحِّصلا  ُْتقَو  َأ  ََکل ؟ ِدْمَْحلِاب  َیلْوَأ  ِْنیَْتقَْولا  ُّيَأ  ...یَِهلِإ  اَی  يِرْدَأ ، اَمَف 
...اَِهب

يزور نآ  رد  هک  یتسردـنت  تقو  ایآ  دـشاب ؟ یم  رت  هتـسیاش  وت  شیاتـس  يارب  تقو ، ود  زا  کی  نیمادـک  مناد  یمن  نم  يادـخ  يا 
؟2/15-4 يداد تاجن  نآ  اب  ارم  هک  يرامیب  تقو  ای  يدومن ؟ اراوگ  نم  رب  ار  تا  هزیکاپ  ياه 

تلفغ تاقوا  ادخ و  دای 

ِهَْلفَْغلا ِتاَقْوَأ  ِیف  َكِرْکِِذل  ِینْهِّبَن  َو 

.نک رادیب  دوخ  دای  يارب  تلفغ ، تاقوا  رد  ارم  و 

29/20

بش تاقوا  زا  تقو  ره  رد  نیدلاو ، دای  ندربن  رطاخ  زا 

ِیْلَیل ِءاَنآ  ْنِم  یًنِإ  ِیف  ...اَمُهَرْکِذ  ِینِْسُنت  َال  َّمُهَّللا 
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13/24 .ربن مدای  زا  مبش  تاقوا  زا  یتقو  چیه  رد  ار  نانآ  دای  ادنوادخ 

ناملسم تقو  ندیسر  نایاپ  هب 

اًرِـضاَح اًضَوِع  ِِهْلِعف  ْنِم  ُهْضِّوَع  َو  ٍْلثِِمب ، اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَـف  ...ِهِراَد  ِیف  اًِـطباَُرم  ْوَأ  اًـیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْـسُم  اَـمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
...َِکلْضَف ْنِم  َُهل  َْتیَرْجَأ  اَم  َیلِإ  ُْتقَْولا  ِِهب  َیِهَْتنَی  ْنَأ  َیلِإ  ِِهب ، یَتَأ  اَم  َروُرُس  َمَّدَق َو  اَم  َعْفَن  ِِهب  ُلَّجَعَتَی 

شاداپ نوگمه  گنـسمه و  ار  يو  سپ  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
.دـنک تفایرد  يدوز  هب  هداد ، ماجنا  ار  هچنآ  يداش  هداتـسرف و  شیپ  هچنآ  دوس  هک  نک  اطع  دـقن  ِضوع  ار  شراک  هد و  شاداپ  وا ،

.دسرب يا ، هتخاس  ناور  وا  يارب  تلضف  زا  هچنآ  هب  دسر ، نایاپ  هب  وا  نامز  هک  هاگنآ  ات 

16/27

اه نامز  نتشذگ  اب  ادخ ، تّزع  یگدنیاپ 

ِماَّیَْألا ِناَمزَْألا َو  یِضاَوَم  ِماَوْعَْألا َو  ِیلاَوَخ  ِروُهُّدلا َو  ِّرَم  یَلَع  ِیقاَْبلا  ِّزِْعلا  ...اَذ  اَی  َّمُهَّللا 

3و1/32 .تسا راگدنام  اهزور ، اه و  نامز  نتشذگ  هتشذگ و  ياه  لاس  اهراگزور و  ندش  يرپس  اب  هک  يزیزع  يا  ادنوادخ 

زور بش و  ندمآ  مه  یپ  رد  نامز  ات  يدورد 

ُراَهَّنلا ُْلیَّللا َو  َفَلَتْخا  اَم  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 

34/32 .دنتسه شدرگ  رد  زور  بش و  ات  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

هبوت تهج  ششوک  تقو 

ِهِیف َْتقَْولا  ِبِّرَق  ...ِهَیِحاَْملا َو  َِهبْوَّتلا  َیلِإ  اًیْعَس  ...اََنل َو  اًظِعاَو  ...ِهَرْوَْعلا  َنِم  َتْرَتَس  اَم  ْلَعْجاَف 

4و3/34 .نادرگ کیدزن  ار  نآ  نامز  هد و  رارق  هدننکوحم  هبوت  هب  ششوک  هدنهددنپ و  ام  يارب  يدناشوپ ، هک  اه  بیع  نآ  سپ 

تدمزارد شاداپ  تدم و  هاتوک  لمع 

ِهَِدلاَْخلا ِهَلیِوَّطلا  ِهَّدُْملِاب  ِهَِیناَْفلا  ِهَریِصَْقلا  ِهَّدُْملا  یَلَع  ُهَْتیَزاَج  َکِمَرَِکب  َکَّنَِکل  ...

12/37 .يداد یگشیمه  ِتّدمزارد  شاداپ  رذگدوز ، ِتّدم  هاتوک  لمع  ربارب  رد  تمرک  اب  ار  وا  وت  یلو  ...

زور بش و  تاقوا  رد  نآرق ، ییاپرب 
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...ِراَهَّنلا َفاَرْطَأ  ِْلیَّللا َو  َءاَنآ  ِِهب  ََکل  اُوماَق  َنیِذَّلا  َراَثآ  اَِنب  ُْفقا  َو 

.دنتشاد اپ  هب  وت  يارب  ار  نآرق  زور ، فارطا  بش و  ياه  تعاس  رد  هک  نادرگ  یناسک  یپ  رد  ار  ام  و 

9/42

تمایق ماگنه  ات  اهروگ ، ندوب  هاگمارآ 
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ِقاَلَّتلا ِمْوَی  ِتاَقیِم  َیلِإ  يَوْأَْملا  َیِه  ُرُوبُْقلا  َِتناَک  َو 

.دشاب ندنام  هاگیاج  تمایق ، ماگنه  ات  اهروگ  و 

13/42

ناضمر هام  يارب  راکشآ ، یتقو 

ُْهنَع َرَّخَءُوی  ْنَأ  ُلَبْقَی  َال  َو  ُهَْلبَق ، َمَّدَُقی  ْنَأ  َّزَع  َّلَج َو  ُزیُِجی  َال  اًنَِّیب  اًْتقَو  َُهل  َلَعَج  َو 

تقو نآ  زا  هک  دریذپ  یمن  دوش و  هتخادنا  شیپ  هک  دراد  یمن  اور  لیلج  زیزع و  دنوادخ  هک  داد ، رارق  يراکـشآ  نامز  نآ ، يارب  و 
4/44 .دتفا ریخأت  هب 

هناگجنپ ياهزامن  تاقوا  زا  ندش  هاگآ 

َّتَّقَو ِیتَّلا  اَِهتاَقْوَأ  ...َتْدَّدَح َو  ِیتَّلا  اَهِدوُدُِحب  ِسْمَْخلا  ِتاَوَلَّصلا  ِتِیقاَوَم  یَلَع  ِهِیف  اَنِْفق  َو 

8/44 .امرف هاگآ  يدنادرگ ، نییعت  هک  شتاقوا  يدومن و  صخشم  هک  شدودح  اب  هناگجنپ ، ياهزامن  تاقوا  رب  نآ  رد  ار  ام  و 

نآ تقو  رد  زامن ، ندروآ  اج  هب 

...اَِهتاَقْوَأ ِیف  اََهل  َنیِّدَءوُْملا  ...ََهلِْزنَم  اَهِیف  اَْنلِْزنَأ  َو 

9/44 .دنا هدروآ  اج  هب  دوخ  تاقوا  رد  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  نوچمه  زامن ، هرابرد  ار  ام  و 

ادخ تعاطا  هب  ناضمر ، هام  تاقوا  یگتسارآ 

ََکل اَِنتَعاَِطب  ُهَتاَقْوَأ  ْنِّیَز  َو 

.هد تنیز  دوخ ، يارب  ام  تعاط  هب  ار  شتاقوا  و 

17/44

نامز ره  رد  ادخ ، دورد  هرامش  هب  يدورد 

ِْهیَلَع َْتیَّلَص  ْنَم  یَلَع  َْتیَّلَص  اَم  َدَدَع  ٍلاَح  ِّلُک  یَلَع  ٍناَوَأ َو  ِّلُک  ٍْتقَو َو  ِّلُک  ِیف  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

هداتـسرف دورد  نارگید  رب  هک  يدورد  ددـع  هب  .لاح  ره  رب  نآ و  ره  تقو و  ره  رد  تسرف ، دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ 
19/44 .يا
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اه نامز  همه  نیب )  ) زا ناضمر ، هام  يرترب 

ِروُهُّدلا ِهَنِمْزَْألا َو  ِعیِمَج  ْنِم  ُهَتْرَّیََخت  َو 

.يداد شا  يرترب  اهراگزور  اه و  نامز  همه  زا  و 

20/45

لاس تاقوا  همه  رب  ناضمر ، هام  ندیزگرب  ّتلع 

ِروُّنلا ِنآْرُْقلا َو  َنِم  ِهِیف  َْتلَْزنَأ  اَِمب  ِهَنَّسلا  ِتاَقْوَأ  ِّلُک  یَلَع  ُهَتَْرثآ  َو 

.يدرک لزان  رون  نآرق و  زا  هام  نآ  رد  هچنآ  ببس  هب  .يدیزگرب  لاس  ياه  نامز  همه  رب  ار  نآ  و 

20/45

شنامز ندیسر  رس  هب  ناضمر و  تقو  نتفای  نایاپ 
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ِِهتَّدُم ِعاَطِْقنا  َو  ِِهْتقَو ، ِماَمَت  َْدنِع  اَنَقَراَف  ْدَق  َُّمث 

22/45 .دش ادج  ام  زا  شتّدم ، ندمآ  رس  هب  شتقو و  ندش  مامت  ماگنه  سپس 

ناضمر هام  اه ، تقو  نیرت  یمارگ 

ِتاَقْوَْألا َنِم  ٍبوُحْصَم  َمَرْکَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

24/45 .يدوب هارمه  هک  ییاه  تقو  نیرت  یمارگ  يا  وت ، رب  دورد 

ناضمر نتفر ) ندمآ و   ) تقو نتخانشن 

ُهَْتقَو ُءاَیِقْشَْألا  َلِهَج  َنیِح  َُهل  َکِّنَِمب  اَنَتْقَّفَو  َو 

.دنتخانشن ار  نآ  تقو  ناتخب ، هریت  هک  هاگنآ  يداد ، قیفوت  تتمعن ، هلیسو  هب  نآ  يارب  ار  ام  و 

43/45

( هدنب هب  تلهم   ) تّدم لوط  اب  یهلا ، تنطلس  یتسس  مدع 

َُکناَْطلُس ْمِِهتَّدُم  ِلوُط  یَلَع  ْنِهَی  َْمل 

18/46 .تسا هدرکن  تسس  ار  وت  تنطلس  ناشیا ، ِنامز  يزارد 

اه نامز  شدرگ  اب  ساپس ، نتشگ  رامش  یب 

ِهَنِمْزَْألا ِروُرُک  یَلَع  ُفَعاَضَتَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

39و36/47 .دوش ربارب  نیدنچ  اه ، نامز  شدرگ  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

ماما هلیسو  هب  نامز ، ره  رد  ادخ  نید  دییأت 

َكِداَبِِعل اًمَلَع  ُهَتْمَقَأ  ٍماَمِِإب  ٍناَوَأ  ِّلُک  ِیف  َکَنیِد  َتْدَّیَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

60/47 .یتشاد اپ  هب  تناگدنب  يارب  يا  هناشن  ار  وا  هک  يا ، هدرک  دییأت  یماما  هب  ینامز  ره  رد  ار  دوخ  نید  وت  انامه  ادنوادخ ،

نامز ره  رد  ادخ ، ياه  تمعن  یناوارف 

ِیناَمَز ْنِم  ٍناَمَز  ِّلُک  ِینْأَش َو  ْنِم  ٍنْأَش  ِّلُک  ِیف  ًهَِغباَس  َّیَلَع  َكاَمُْعن  ُتْدَجَو  َو 
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5/51 .متفای هدرتسگ  متاقوا ، زا  یتقو  ره  ملاح و  زا  یلاح  ره  رد  دوخ ، رب  ار  تیاه  تمعن  و 

نیمز

نیمز لها  رب  هدش ، هداتسرف  ناگتشرف  رب  ادخ  دورد 

ِضْرَْألا ِلْهَأ  َیلِإ  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  َِکلُسُر  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

لها يوس  هب  ناگتـشرف ، زا  تناگداتـسرف  ناگتـشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
17و11و10/3 .نیمز

نیمز رد  نتشاد  ياج  ناگتشرف و 

ِءاَْملا ِضْرَْألا َو  ِءاَوَْهلا َو  ِناَّکُس  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

زا ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
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23و11و10/3 .بآ نیمز و  اوه و  نانکاس  ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و 

نیمز لها  زا  ناربمایپ  ناوریپ  زا  ندرک  دای 

ٍناَوْضِر ٍهَرِفْغَِمب َو  َْکنِم  ْمُهْرُکْذاَف  ...ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ْنِم -  ْمُهُوقِّدَصُم -  ِلُسُّرلا َو  ُعاَْبتَأ  َّمُهَّللا َو 

2و1/4 .نک دای  اهنآ  زا  يدونشوخ ، شزرمآ و  هب  سپ  نیمز ، لها  زا  ناربمایپ  ِناگدننک  قیدصت  ناوریپ و  ادنوادخ و 

دنوادخ ِنآ  زا  نامسآ ، نیمز و 

اَهُضْرَأ اَهُءواَمَس َو  ََکل : اَِهتَلْمُِجب  اَهُّلُک  ُءاَیْشَْألا  ِتَحَبْصَأ  اَنْحَبْصَأ َو 

9/6 .میتسه وت  ِنآ  زا  همه  شنیمز و  نامسآ و  زا  زیچ  همه  دندرک  حبص  میدرک و  حبص 

اهنآ نانکاس  نیمز و  نامسآ و  نتفرگ  هاوگ 

َکِْقلَخ ِِرئاَس  َِکتَِکئالَم َو  ْنِم  اَمُهَْتنَکْسَأ  ْنَم  َکَضْرَأ َو  َكَءاَمَس َو  ُدِهْشُأ  َو 

21/6 .مریگ یم  دهاش  ار  تناگدیرفآ  ریاس  ناگتشرف و  زا  يداد  ياج  ود  نآ  رد  هچنآ  تنیمز و  تنامسآ و  و 

رمع همه  رد  نیمز ، كاخ  ندروخ 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...يِرْمُع  َلوُط  ِضْرَْألا  َباَُرت  ُْتلَکَأ  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

نیمز كاخ  مرمع  همه  رگا  نم  يادخ  يا 

30/16 .متسین میاه  يدب  زا  يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  مروخ ،

نیمز فارطا  رد  ربا ، نتشگ  ناور 

ِقاَفْآلا ِعیِمَج  ِیف  ِِقنوُْملا  َکِضْرَأ ، ِتاَبَِنل  ِقاَْسنُْملا  ِباَحَّسلا ، َنِم  ِقِدْغُْملا  َِکْثیَِغب  َکَتَمْحَر  اَْنیَلَع  ْرُْشنا  َو 

1/19 .نارتسگب ام  رب  تسا ، ناور  تنیمز  یحاون  همه  رد  زادنا  مشچ  ِهایگ  ندنایور  يارب  هک  يربا  زا  ناوارف  ِناراب  اب  ار  تتمحر  و 

نیمز اه و  نامسآ  تاکرب  زا  ناگدنب ، يزور 

ِضْرَْألا ِتاَواَمَّسلا َو  ِتاَکََرب  ْنِم  اَْنقُزْرا  ...َّمُهَّللا 

7/19 .امرف اطع  يزور  نیمز  اه و  نامسآ  تاکرب  زا  ار  ام  ادنوادخ 
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شیور رد  نمشد ، نیمز  هب  ندادن  نذا 

ٍتاَبَن ِیف  ْمِهِضْرَِأل  ...ْنَذَْأت  َال 

6/27 .هدن نذا  ندییور ، رد  ار  ناشنیمز 

نیمز ياج  همه  رد  ادخ ، ندش  شتسرپ 

َكُْریَغ ِضْرَْألا  ِعاَِقب  ِیف  َدَبُْعی  َال  یَّتَح  ...َِکتَداَبِِعل  ْمِِهَتبَراَُحم  ْنَع  ْمُهْغِّرَف  َو 

شتـسرپ وـت  زج  نیمز ، ياـج  هـمه  رد  اـت  زاـس  هدوـسآ  شیوـخ  تداـبع  يارب  نمـشد ، اـب  گـنج  هـب  یمرگرـس  زا  ار  ناـشرطاخ  و 
7/27 .دوشن

نیمز رد  كاخ  نایاپ  هب  نمشد ، تسکش 
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اًرْسَأ َکِضْرَأ َو  ِیف  اًْلتَق  ِباَرُّتلا  ِعَطَْقنُم  َیلِإ  ْمُهوُفِشْکَی  یَّتَح  َنِیفِدُْرم  َكِْدنِع  ْنِم  ٍهَِکئاَلَِمب  ْمُهْدِْدمَأ  َو 

هب ار  ناکرشم )  ) اهنآ نتفرگ ، ریسا  نتشک و  اب  ات  .امرف  يرای  دنیآ ، یپرد  یپ  هک  یناگتشرف  اب  دوخ  بناج  زا  ار  ناناملـسم )  ) نانآ و 
8/27 .دننارب تنیمز  رد  كاخ  ياهتنا 

نیمز طاقن )  ) نیرترود نیرت و  تکرب  یب  رد  نانمشد ، ياه  هقوذآ 

ْمُْهنَع اَهِدَْعبَأ  َکِضْرَأ َو  ِّصَحَأ  ِیف  ْمُهَرَیِم  ْلَعْجا  َو 

12/27 .هد رارق  دوخ  نیمز  طاقن )  ) نیرترود نیرت و  تکرب  یب  رد  ار  ناشیاه  هقوذآ  و 

نیمز نامسآ و  راگدرورپ  هب  دنگوس 

َنوُقِْطنَت ْمُکَّنَأ  اَم  َْلثِم  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  ِضْرَْألا  ِءاَمَّسلا َو  ِّبَر  َوَف  َْتُلق : َُّمث 

یم نخـس  امـش  هچنآ  دـننام  تسا ، تسرد  ّقـح و  نخـس )  ) نآ هک  نیمز  نامـسآ و  راـگدرورپ  هـب  دـنگوس  سپ  : » يدوـمرف سپس 
5/29« .دییوگ

ادخ ربارب  رد  نتخادنا ، نیمز  رب  هدید  ْینتورف  اب 

اًعِّشَخَتُم ِضْرَْألا  َیلِإ  ُهَرََصب  َضَّمَغ  َو 

.هتخود نیمز  هب  یگدنکفارس  اب  ار  شا  هدید  و 

9/31

نآ لها  نیمز و  ندینش  تهج  شیوخ ، لاح  ندومن  نایب 

ِمَدَّنلا َنِم  ََکل  ُتْرَهْظَأ  اَم  اَْهیَلَع  ْنَم  َکُضْرَأ َو  اَهِیف َو  ْنَم  َكُءواَمَس َو  َعَمْسَِتل  ْنَِکل  ...يَِرثَأ  ِءوُِسب  یِّنِم  ٍلْهَج  ْنَع  ِِهب  ُْتقَطَن  اَم  ُّلُک  اَمَف 

رب هک  ره  تنیمز و  تسا و  نآ  رد  هک  ره  تنامـسآ و  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  .تسین  مرادرک  يدـب  هب  لـهج  زا  متفگ ، هچ  ره  سپ 
26/31 .دونشب ار  مدومن  راکشآ  تهاگشیپ  هب  هک  يا  ینامیشپ  تسا ، نآ  يور 

نیمز نامسآ و  هدننکُرپ  يدورد 

َءاَمَّسلا َضْرَْألا َو  ُأَلْمَت  ...ًهاَلَص  ...ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 

34/32 .دنک رپ  ار  نیمز  نامسآ و  هک  يدورد  .تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 
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نامسآ نیمز و  هدننکُرپ  یساپس 

ُهَءاَمَس ُهَضْرَأ َو  ُأَلْمَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َکَلَف 

6/36 .دزاس رپ  ار  شنامسآ  نیمز و  هک  یساپس  تسار ، وت  ساپس  سپ 

تمایق هصرع  رد  ناگدنب ، ییاهر  ببس 

ِهَماَیِْقلا ِهَصْرَع  ِیف  َهاَجَّنلا  ِِهب  يَزُْجن  اًبَبَس  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 
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8/42 .هد رارق  تمایق  هصرع  رد  تاجن  تروص  هب  ام  شاداپ  زیواتسد  ار  نآرق  و 

نیمز اه و  نامسآ  هدنروآدیدپ 

ِضْرَْألا ِتاَواَمَّسلا َو  َعیَِدب  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

2/47 .نیمز اه و  نامسآ  هدنروآدیدپ  تسوت ، يارب  ساپس  ادنوادخ 

ِضْرَْألا ِتاَواَمَّسلا َو  ُعیَِدب  ...َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال 

2/48 .نیمز اه و  نامسآ  هدنروآدیدپ  تسین ، وت  زج  يدوبعم 

نیمز رد  ادخ  نانیشناج 

َکِضْرَأ ِیف  َكَءاَفَلُخ  ...ْمُهَْتلَعَج  َو  َكِْرمَِأل ، ْمُهَتْرَتْخا  َنیِذَّلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِِبئاَطَأ  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

تنیمز رد  دوخ  نانیشناج  ار  نانآ  يدیزگرب و  دوخ  نامرف  يارب  هک  نانآ  تسرف ، دورد  شا  هداوناخ  نارت  هزیکاپ  رب  نم ، راگدرورپ 
56/47 .يداد رارق 

دنوادخ ياه  نیمز  هرامش  هب  يدورد 

َّنُهَْنَیب اَم  َّنُهَتَْحت َو  اَم  َکیِضَرَأ َو  َدَدَع  ...ْمِْهیَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

.تسرف دورد  تساهنآ ، نایم  اهنآ و  ریز  هچنآ  تیاه و  نیمز  دادعت  هب  ناشیا  رب  نم ، راگدرورپ 

59/47

( زیخاتسر  ) ِنیمز رد  ناینیشیپ  نایم  رد  هدنب ، ندروآرد 

َنِیلَّوَْألا َهَصْرَع  ِیب  ِفاَو  َو 

.ناسرب ناینیشیپ  زیخاتسر )  ) نیمز هب  ارم  و 

127/47

نیمز فارطا  رد  هعمج  نابرق و  دیع  زور  رد  ناناملسم ، عامتجا 

َکِضْرَأ ِراَْطقَأ  ِیف  َنوُعِمَتُْجم  ِهِیف  َنوُِملْسُْملا  َو 
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1/48 .دنیآ یم  مه  درگ  تنیمز  فارطا  رد  ناناملسم  نآ ، رد  و 

نیمز نامسآ و  رد  يزیچ ، ندوبن  هدیشوپ  ادخ  رب 

ِءاَمَّسلا ِیف  َال  ِضْرَْألا َو  ِیف  ٌهَِیفاَخ  َْکیَلَع  یَفَْخت  َال  َْتنَأ  َو 

3/50 .تسین ناهنپ  وت  رب  نامسآ  نیمز و  رد  یناهنپ  زیچ  چیه  هک  ییوت  و 

ِءاَمَّسلا ِیف  َال  ِضْرَْألا َو  ِیف  ٌءْیَش  ِْهیَلَع  یَفْخَی  َال  يِذَّلا  ُهَّللَا  اَی 

1/52 .تسین ناهنپ  وت  رب  نامسآ  نیمز و  رد  يزیچ  هک  ییادخ  يا 

نز

نامیااب نانز  نادرم و  يارب  یهاوخ  هانپ 

ِتاَنِمْءوُْملا َنِینِمْءوُْملا َو  َعیِمَج  َِکتَمْحَِرب َو  َِکلَذ  ِّلُک  ْنِم  ِینْذِعَأ  َو 

هب ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  همه  ارم و  و 

699 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1369 

http://www.ghaemiyeh.com


10/8 .هد هانپ  دش  هتفگ  هچنآ  زا  تتمحر 

ُْهنِم اَنْذَعَتْسا  اَّمِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  َعیِمَج  اَنَناَوْخِإ َو  اَنَِیلاَهَأ َو  اَنْذِعَأ َو  َو 

15/17 .هد هانپ  میدرب ، هانپ  نآ  زا  هچنآ  زا  ار ، نامیا  اب  نانز  نادرم و  همه  نامناردارب و  نادنواشیوخ و  ام و  و 

ناطیش ّرش  و  نامیااب ، نانز  نادرم و 

ٍزِراَح ٍزْرِح  ِیف  ُْهنِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  َنِم  اَنَناَریِج  اَِنتَاباَرَق َو  ...َو  اَِنتاَهَّمُأ  اَنَءَابآ َو  ْلَعْجا  َو 

10/17 .هد رارق  مکحم  یهاگیاج  رد  وا  ّرش )  ) زا ار ، نامیا  اب  نانز  نادرم و  زا  نامناگیاسمه  ناکیدزن و  ناردام و  ناردپ و  و 

نامیااب نانز  نادرم و  همه  يارب  یهلا ، ياطع  تساوخرد 

...يَِدلَِول یِسْفَِنل َو  َُکْتلَأَس  يِذَّلا  َْلثِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  ِتاَِملْسُْملا َو  َنیِِملْسُْملا َو  َعیِمَج  ِطْعَأ  َو 

، مدوـمن تساوـخرد  وـت  زا  منادــنزرف  دوـخ و  يارب  هـچنآ  ِدــننام  ناـمیا ، اـب  ناـنز  نادرم و  ناملــسم و  ناــنز  نادرم و  هـمه  هـب  و 
12/25 .شخبب

یتشهب يابیز  تشرد  مشچ  ياه  نز 

ِناَسِْحلا ِروُْحلا  ...ْنِم  اَهِیف  َتْدَدْعَأ  اَم  ْمِهِراَْصبَِأل  اَْهنِم  ْحَِّول  َو 

زا يا  هتخاس  هدامآ  تشهب )  ) نآ رد  ار  هچنآ  و 

4/27 .زاس نایامن  ناشناگدید  لباقم  رد  يورابیز ، نایروح 

نانمشد نانز  ياه  ناد  هچب 

ْمِِهئاَِسن َماَحْرَأ  ْمِّقَع  َّمُهَّللا 

.نادرگ میقع  ار  ناشنانز  محر  ادنوادخ 

6/27

ناملسم نامیااب و  نز  درم و  ره  هب  ندناسر  رازآ 

ٍهَِملْسُم ٍِملْسُم َو  َو  ٍهَنِمْءُوم ، ٍنِمْءُوم َو  ِّلُک  يَذَأ  ْنَع  ِینْعَْنما  َو 
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1/39 .رادزاب ناملسم  نز  درم و  ره  هب  نامیا و  اب  نز  درم و  ره  هب  ندناسر  رازآ  زا  ارم  و 

ریجنز

خزود رد  نایخزود ، نتخادنا  ندیشک و  ریجنز  هب 

ُهوُّلَص َمیِحَْجلا  َُّمث  ُهوُّلُغَف  ُهوُذُخ  ...

21/3 .دینکفا خزود  هب  سپس  دیشک ، شریجنز  رد  دریگب و  ار  وا  ...

یگدنز

یگدنز رد  نّیعم  نایاپ  مولعم و  تّدم 

700 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1371 

http://www.ghaemiyeh.com


اًتُوقْوَم اًلَجَأ  ِهاَیَْحلا  ِیف  َُهل  َبَرَض  َُّمث 

6/1 .دومن نّیعم  صاخ  يدمآرس  یگدنز ، رد  شا ) هدیرفآ   ) وا يارب  سپس 

نّیعم ینایاپ  يوس  هب  یگدنز ، ياهزور  اب  نتشادرب  ماگ 

ِهِرُمُع ِماَّیَِأب  ِْهَیلِإ  ُأَّطَخَتَی 

6/1 .درادرب ماگ  صاخ ) دمآرس   ) نآ يوس  هب  شا ، یگدنز  ياهزور  اب 

هدنب یگدنز  رمع و  باسح  ندناتس 

ِِهباَقِع ِروُذْحَم  ْوَأ  ِِهباََوث ، ِرُوفْوَم  ْنِم  ِْهَیلِإ  َُهبَدَن  اَم  َیلِإ  ُهَضَبَق  ِهِرُمُع  َباَسِح  َبَعْوَتْسا 

هناور دوخ  كانسرت  رفیک  ای  ناوارف  شاداپ  زا  دوب ، هدناوخارف  هچنآ  يوس  هب  هتفرگ ، ار  وا  دناتسب ، ار  شا  یگدنز  باسح  هک  ینامز 
6/1 .دزاس

نارازگ ساپس  نیب  رد  ندرک  یگدنز 

ِهِْقلَخ ْنِم  ُهَدِمَح  ْنَمِیف  ِِهب  ُرَّمَُعن  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

.مییامن ینالوط  رمع  شرازگ ، ساپس  ناگدیرفآ  نیب  نآ ، اب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس 

11و10/1

یگدنز میسن  زا  يدنم  هرهب 

ِهاَیَْحلا ِحاَوْرَِأب  اَنَعَّتَم  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

ياه میسن  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

20/1 .تخاس دنم  هرهب  یگدنز 

ادخ نید  يایحا  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ُهَمِحَر َِکنیِد  ِءاَیْحِإ  ِیف  َعَطَق  َو 

.تسسگ شماحرا  زا  وت ، نید  نتشاد  اپرب  رد  و 
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8/2

یتخس هب  خارف ، یگدنز  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  ندروآ  ور 

ِهِقیِض َیلِإ  ِشاَعَْملا  ِهَعَس  ْنِم  ْمِهِجوُرُخ  ...یَلَع  ْمُهْرُکْشا  َو 

8/4 .نک تیانع  شاداپ  دنداتفا ، یتخس  هب  تحار  یگدنز  زا  هکنآ  رطاخ  هب  ار  ناشیا  و 

یتخس رد  ندرک  یگدنز 

ٍهَّدِش ِیف  ٍهَشیِعَم  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَن  َو 

.یتخس رد  یگدنز  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

8/8

رمع تاقوا  یگدنز و  ياهزور  ندش  يرپس 

ًَهبَْوت .اَِنلاَمْعَأ  ُهَبَتَک  اَْنیَلَع  یِـصُْحت  اَـم  َماَـتِخ  ْلَـعْجا  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـصَف  ...اـَنِراَمْعَأ  ُدَدـُم  ْتَمَّرَـصَت  َو  اَِـنتاَیَح ، ُماَّیَأ  ْتَضَْقنا  اَذِإ  َو 
...ًَهلُوبْقَم

نایاپ تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  دش ، يرپس  نامرمع  تاقوا  دیـسر و  رـس  هب  ام  یناگدـنز  ياهزور  هک  ماگنه  نآ  و 
ناگدنسیون هچنآ 

701 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1373 

http://www.ghaemiyeh.com


3/11 .هد رارق  هدش  هتفریذپ  هبوت  دنرامش ، یم  ام  يارب  نامیاهراک 

رمع نایاپ  رد  هبوت 

ََهبْوَّتلا ََکل  َصَلْخَأ  َو  َِهباَنِْإلِاب ، َكاَّقََلت  ...ْتَهَْتنا  ِدَق  ِرُمُْعلا  َهَیاَغ  ...يَأَر  اَذِإ  یَّتَح 

8/12 .دنک یم  هبوت  وت  يارب  هناصلاخ  هدروآ و  يور  وت  هب  هبوت  اب  .هدیسر  نایاپ  هب  رمع  تّدم  دنیب  یم  هکنیا  ات 

هدنب رمع  هدنناسر  رس  هب  ناهانگ ،

ُهَرُمُع ُبُونُّذلا  ِتَْنفَأ  يِذَّلا  اَنَأ  َو 

.هداد انف  هب  ار  شرمع  ناهانگ  هکنآ  منم  و 

14/16

رمع نایاپ  ات  دولآرتسکاخ ، بآ  ندیماشآ 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...يِرْهَد  َرِخآ  ِداَمَّرلا  َءاَم  ُْتبِرَش  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

میاه يدب  زا  يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازـس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  مشونب ، دولآرتسکاخ  بآ  ما  یگدـنز  تّدـم  رد  رگا  نم  يادـخ  يا 
30/16 .متسین

رمع همه  رد  نیمز ، كاخ  ندروخ 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...يِرْمُع  َلوُط  ِضْرَْألا  َباَُرت  ُْتلَکَأ  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

ندرب نیب  زا  راوازس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  مروخ ، نیمز  كاخ  مرمع  همه  رگا  نم  يادخ  يا 

30/16 .متسین میاه  يدب  زا  يا  يدب 

اهرهش نتخاس  هدنز 

ِهَرَهَّزلا ِغُوُلِبب  َكَداَِلب  ِیْحَأ  َو 

2/19 .نادرگ هدنز  ار  تیاه  نیمزرس  هفوکش ، نتفکش  اب  و 

ناراب اب  هدرم ، هچنآ  ندومن  هدنز 
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َتاَم ْدَق  اَم  ِِهب  ِییُْحت 

3/19 .ییامن هدنز  تسا ، هدرم  هک  ار  هچنآ  نآ ، ببس  هب 

ناطیش هاگارچ  هدنب ، رمع 

ََّیلِإ َُکتْقَم  َِقبْسَی  ْنَأ  َْلبَق  َْکَیلِإ  ِینِْضْبقاَف  ِناَْطیَّشِلل  اًعَتْرَم  يِرْمُع  َناَک  اَذِإَف 

5/20 .نادرگزاب دوخ  يوس  هب  ارم  دباتش -  نم  يوس  هب  تا  ینمشد  هکنآ  زا  شیپ  دش -  ناطیش  يارب  یهاگارچ  مرمع  هچنانچ  سپ 

ادخ نید  رب  ندش ، هدنز  ندرم و 

اَیْحَأ ُتُومَأ َو  َِکتَِّلم  یَلَع  ِیْنلَعْجا  َو 

17/20 .موش هدنز  مریمب و  وت  نیئآ  رب  هک  نادرگ  منانچ  و 

هدنب رب  یگدنز ، ندرکن  تخس 

ادَک ادَک  یِْشیَع  ْلَعَْجت  َال  َو 

22/20 .هدن رارق  رسدرد  رپ  ار  ما  یگدنز  و 
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اًدَکَن اَْنیَلَع  َهاَیَْحلا  ِلَعَْجت  َال  َو 

16/42 .نادرگن راوشد  ام  رب  ار  یگدنز  و 

یهلا تشذگ  رمع و  نایاپ 

ِیلَجَأ َكِْوفَِعب  ِْمتْخا  َّمُهَّللا 

.هد نایاپ  دوخ  شزرمآ  اب  ارم  ِیگدنز  ادنوادخ 

28/20

یگدنز ياهزور  یمامت  رد  تسادخ ،  دزن  هچنآ  نتساوخ 

اَهِّلُک ِیتاَیَح  َماَّیَأ  َكَْدنِع  امِیف  ِهَبْغَّرلِاب  ُْهلِّلَذ  َو 

10/21 .نادرگ مار  ما  یگدنز  ياهزور  همه  رد  تسوت ، دزن  هچنآ  هب  تبغر  اب  ار  نآ  و 

ندوب هدنز  ماگنه  ات  هدنب ، رب  ادخ  ّتنم  ببس 

...ِینَْتیَْقبَأ اَم  اًَدبَأ  ...ِهَرْمُْعلا  ِّجَْحلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َّمُهَّللا َو 

4/23 .ما هدنز  هک  یماگنه  ات  هشیمه  هرمع ، ّجح و  هب  راذگ  ّتنم  نم  رب  ادنوادخ و 

نادنزرف رمع  لوط  تساوخرد 

ْمِِهلاَجآ ِیف  ِیل  ْدِز  َو  ْمِهِراَمْعَأ ، ِیف  ِیل  ْدُْدما  یَِهلِإ 

2/25 .ازفیب میارب  ناشرمع  تّدم  رد  نادرگ و  زارد  نم  يارب  ار  ناشرمع  ادنوادخ 

نیدلاو دای  نتشاد  هدنز 

يِرْکِذ ْمِِهب  ِیْحَأ  َو 

4/25 .نادرگ هدنز  منادنزرف )  ) اهنآ هلیسو  هب  ارم  دای  و 

یگدنز رد  تمحر ، هب  زاین 

ِهِرْمُع ِیف  ٌموُحْرَم  َكاَوِس  ْنَم  َو 
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11/28 .دشاب یم  تمحر  دنمزاین  شا  یگدنز  رد  وت ، ریغ  و 

رمع تّدم  رد  زارد ، يوزرآ  هب  ندش  شیامزآ 

...ِلَمَْألا ِلوُِطب  اَِنلاَجآ  ِیف  ...اَنَْتیَلَْتبا  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

1/29 .يدومزآ زارد ، يوزرآ  هب  ْنامیاه  یگدنز  تّدم  رد  ار  ام  وت  انامه  ادنوادخ 

نالاسنهک ِرمع  رد  عمط  ببس  وزرآ ،

َنیِرَّمَعُْملا ِراَمْعَأ  ِیف  اَِنلاَمِآب  اَنْعِمَط  َو 

1/29 .میدرک عمط  نالاسنهک ، ياهرمع  رد  نامیاهوزرآ ، اب  و 

یگدنز رد  ماو ، يراوخ  ّتلذ و 

ِهاَیَْحلا ِیف  ِِهتَّلِذ  ْنِم  ِّبَر ، اَی  َِکب ، ُریِجَتْسَأ  َو 

2/30 .یگدنز رد  ماو )  ) نآ يراوخ  زا  نم -  راگدرورپ  يا  میوج -  یم  وت  زا  هانپ  و 

هدنب رمع  ادخ و  تعاط 
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َِکتَعاَط ِلِیبَس  ِیف  يِرْمُع  یِمْسِج َو  ْنِم  َبَهَذ  اَم  َلَعَْجت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  َو 

.یهد رارق  تتعاط  هار  رد  هدش  يرپس  مرمع  مسج و  زا  هچنآ  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  و 

28/32

وا يارب  ترفغم  بلط  هدنز و  صخش  فرط  زا  ندید  بیسآ 

یِّنِم ِِهب  ََّملَأ  اَم  َُهل  ْرِفْغاَف  ایَح  ُهَلَِبق  ِیل  ْتَلَصَح  ْوَأ  اًتِّیَم ، ِیتَماَلُِظب  یَضَمَف  ...ِْهیَلَع  َتْرَظَح  اَم  یِّنِم  َلاَن  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

زا لابو  رزو و  نامه  اب  وا  يدوب و  هتـسنادن  زیاج  وا  رب  هک  تفرگ ) يزیچ  نم  زا  و   ) دناسر یبیـسآ  نم  هب  هک  يا  هدنب  ره  ادنوادخ و 
2/39 .زرمایب تشاد ، اور  نم  رب  هچنآ  زا  ار  وا  سپ  هتفرگ ، تایح  لاح  رد  ایند  رد  ار  وا  نم  لابو  رزو و  ای  هتفر  ایند 

ناگدنب ندش  هدنز  زور 

اَنِروُُشن ِیف  ِرَبْکَْألا  ِعَزَْفلا  َمْوَی  ِناَمَْألا  َلَلُح  ِِهب  اَنُسْکا  َو 

.ناشوپب ناما  ياه  هماج  هب  میوش ، یم  هدنز  هک  یماگنه  زور ، نیرت  كانمهس  رد  ار  ام  نآ ، اب  و 

11/42

یناگدنز شیاشگ  نتخاس  ناور  هلیسو 

...ِْشیَْعلا َدَغَر  ِِهب  اَْنَیلِإ  ْقُس  َو 

هب ار  یگدنز  شیاسآ  نآرق ،)  ) نآ هلیسو  هب  و 

12/42 .هدب قوس  ام  يوس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شور  هب  ناگدنب ، نتشاد  هدنز 

ِِهتَّنُس یَلَع  اَِنیْحَأ  َو 

20/42 .رادب هدنز  وا  ّتنس  رب  ار  ام  و 

رمع نایاپ  ات  ناضمر ، هام  رد  تساوخرد  لومش 

اَنَتْرَّمَع اَم  َِکلَذَک  ِماَّیَْألا  ِروُهُّشلا َو  ِِرئاَس  ِیف  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا َو 
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18/44 .هد رارق  نینچ  نیا  اهزور ، اه و  هام  هیقب  رد  یهد  یم  رمع  هک  ینامز  ات  ار  ام  ادنوادخ و 

ناگدنب ياهرمع  هدنیآ و  ناضمر 

ِِلبْقُْملا َناَضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  اَنیِْدیَأ  َْنَیب  اَم  اَنِراَمْعَِأب  ُْغْلبا  َو 

46/45 .ناسرب هدنیآ  ناضمر  هام  هب  ار ، تسام -  يور  شیپ  رد  هک  ام -  رمع  و 

هدنز هدرم و  ِناشیک  مه  یمامت  يارب  ادخ ، زا  تشذگ  تساوخرد 

ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  َرَبَغ  ْنَم  ْمُْهنِم َو  َفَلَس  ْنَم  اًعیِمَج  اَِننیِد  ِلْهَأ  ...ْنَع  ْزَواََجت  َّمُهَّللا 

55/45 .رذگرد زیخاتسر  زور  ات  هدنام ، هدنز  هک  ره  هدرم و  هتشذگرد و  ناشیا  زا  هک  ره  ام ، ناشیک  مه  همه  زا  ادنوادخ 

ادخ ندوب  هدنز 
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ٌدَمَص ٌّیَح  َْتنَأ  َو 

28/47 .زاین یب  هدنز  ییوت  و 

نید ياه  هناشن  ندنادرگ  هدنز  ادخ و  ّیلو 

َِکنیِد ِِملاَعَم  ْنِم  َنوُِملاَّظلا  ُهَتاَمَأ  اَم  ِِهب  ِیْحَأ  َو 

62/47 .نادرگ هدنز  ار  دننک  یم  وحم  تنید  ياه  هناشن  زا  نارگمتس  هچنآ  وا  اب  و 

هدنب ِنتشاد  هدنز  ْهدوتس 

اًدیِمَح ُهَتْشَعَأَف  ...ِِهب  َتِینُع  ْنَم  َِغلاَبَم  ِینْغَِّلب  َو 

105/47 .يا هتشاد  هدنز  هدوتس ، ار  وا  ببس  نیدب  سپ  يا ، هتشاد  تیانع  وا  هب  هک  ناسر  یسک  تاجرد  هب  ارم  و 

هزیکاپ یگدنز  هب  هدنب ، نتشاد  هدنز 

ُدیِرُأ اَِمب  ُمِظَْتنَت  ًهَبِّیَط  ًهاَیَح  ِیِنیْحَأَف 

117/47 .ددرگ مهارف  مهاوخ  یم  هچنآ  هک  راد ، هدنز  هزیکاپ  یتایح  هب  ارم  سپ 

هرمع ّجح و  رد  هدنب ، رمع  هدنامزاب  نداد  رارق 

َکِهْجَو َءاَِغْتبا  ِهَرْمُْعلا  ِّجَْحلا َو  ِیف  يِرْمُع  َِیقَاب  ْلَعْجا  َو 

133/47 .هد رارق  هرمع  ّجح و  رد  تدوخ ، ياضر  يارب  ار  ما  یگدنز  یقاب  و 

هدرم ياهرهش  هب  ندیشخب  یگدنز  ناگدرم و  ندرک  هدنز 

ِداَِلْبلا َْتیَم  ُرُْشنَت  اَِهب  َو  ِداَبِْعلا ، َتاَْومَأ  ِییُْحت  اَِهب  ِیتَّلا  ِهَرْدُْقلِاب  اًجَرَف  َْکنَُدل  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  اََنل  ْبَه  َو 

ار هدرم  ياه  نیمزرـس  نآ  اب  ینک و  یم  هدـنز  ار  هدرم  ناگدـنب  نآ  اب  هک  يا  ییاناوت  هب  دوخ  بناج  زا  نم -  يادـخ  يا  ار -  اـم  و 
13/48 .هد شیاشگ  یشخب ، یم  یگدنز 

یگدنز نایاپ  ات  یتسردنت ، معط 

ِیلَجَأ یَهَْتنُم  َیلِإ  ِهَِیفاَْعلا  َمْعَط  ِیْنقِذَأ  َو 
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14/48 .ناشچب نم  هب  ما  یگدنز  تّدم  نایاپ  ات  ار  تیفاع  معط  و 

هدنب تایح  ادخ و  يزور 

؟ َِکقْزِِرب اَّلِإ  َُهل  َهاَیَح  َال  ْنَم  َْکنِم  َبُرْهَی  ْنَأ  ُعیِطَتْسَی  َْفیَک 

؟1/52 تسین شیارب  یگدنز  ْتا  يزور  هلیسو  هب  زج  هکنآ  دزیرگب ، وت  زا  دناوت  یم  هنوگچ 

نتفاین رمع  لوط  ادخ و  رادید  ندیدنسپن 

َكَءاَِقل َهِرَک  ْنَم  اَْینُّدلا  ِیف  ُرَّمَُعی  َال 

3/52 .دباین نادواج  رمع  ایند  رد  دیدنسپن ، ار  وت  رادید  گرم و )  ) هک یسک 

ندش هدنز  نتشگ و  هتخیگنارب 

يِرْشَن يِرْشَح َو  ِیف  ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو 

7/53 .نک محر  نم  هب  مندش  هدنز  ندش و  هتخیگنارب  رد  و  نم ! يالوم 
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ایحا ندرک  هدنز 

راگنز

متس راگنز  شیادز  ادخ و  ّیلو 

َِکتَقیِرَط ْنَع  ِرْوَْجلا  َءاَدَص  ِِهب  ُلْجا  َو 

.يادزب تهار  زا  ار  متس  راگنز  وا  اب  و 

62/47

رابگنز

ادخ نانمشد  رابگنز و 

ِكْرِّشلا ِمَمُأ  ِِرئاَس  ...ِْجنَّزلا َو  ...ِْدنِْهلا َو  َنِم  ِداَِلْبلا  ِراَْطقَأ  ِیف  َكَءاَدْعَأ  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

9/27 .كرشم ياه  تّما  رگید  رابگنز و  دنه و  زا  دنشاب  هک  يرهش  ره  رد  نک ، راچد  تشونرس  نیدب  ار  تنانمشد  همه  ادنوادخ و 

لاوز

( تشهب  ) تماقا يارس  يریذپان  لاوز 

ُلوَُزت َال  ِیتَّلا  ِهَماَقُْملا  ِراَد  ِیف  َنِیلَسْرُْملا  ُهَءاَِیْبنَأ  ِِهب  ُّماَُضن  ...اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

16و10/1 .تسا ینادواج  هک  يراگدنام  يارس  رد  مییآ ، درگ  شا  هداتسرف  ناربمایپ  اب  نآ ، ببس  هب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

يو لاوز  زا  شیپ  يروما ، رد  هدنب  يرای 

ِرُومُْألا ِعیِمَج  ِیف  ِیل  َكِریِدْقَت  ِنْسُح  َریِسَْعلا َو  َِیل  َكِریِْسیَِتب  اَذَه  یِِفقْوَم  ْنَع  ِیلاَوَز  َْلبَق  ...ِینَّلََوت  َو 

23/13 .امرف ما  يرای  روما  یمامت  رد  نم ، يارب  تریدقت  یکین  یتخس و  ندرک  ناسآ  اب  ناکم ، نیا  زا  منتفر  زا  لبق  و 

دنوادخ يریذپان  لاوز 

ُلوَُزت َال  ٌِمئاَد  َْتنَأ  َِکلَذ  یَلَع  َو 

8/32 .يدیواج مئاد و  تفص )  ) نیا رد  و 
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اهرهش یکشخ  نتخاس  لیاز 

َكاَیْقُِسب اَنِداَِلب  َلْحَم  ْبِهْذَأ  َّمُهَّللا 

4/36 .زاس فرطرب  شیوخ  يرایبآ  اب  ار ، ام  ياهرهش  ِیلاسکشخ  ادنوادخ 

ینادواج یشاداپ  یندش و  لیاز  يرادرک 

ِهَِیقاَْبلا ِهَدیِدَْملا  ِهَیاَْغلِاب  ِهَِلئاَّزلا  ِهَبیِرَْقلا  ِهَیاَْغلا  یَلَع  ...ُهَْتیَزاَج  َکِمَرَِکب  َکَّنَِکل  ...

12/37 .يا هدومن  اطع  رادیاپ  تّدمزارد  شاداپ  ریذپ ، لاوز  ِتّدم  کیدزن  لمع  ربارب  رد  تمرک  اب  ار  وا  وت  یلو  ...

دنوادخ یهاشداپ  يریذپان  لاوز 

ُلوُزَی َال  ٌِتباَث  َُکناَْطلُس  َو 

19/46 .تسا لاوز  یب  تباث و  وت  تنطلس  و 
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هدنب زا  ادخ ، ساپس  نتخاسن  لیاز 

َكَرْکُش یِّنَع  ْبِهُْذت  َال  َو 

114/47 .ریگن نم  زا  ار  تیرازگرکش  و 

هدنب زا  ایند ، یتسود  ندومن  لیاز  لماع 

َِکتَفاَخَِمب اَْینُّدلا  ِنَع  یِسْفَن  َیِّلَُست  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

10/52 .ییامن لیاز  نم  زا  ار  ایند  یتسود  دوخ ، زا  سرت  اب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم ، يادخ 

يراکزیهرپ دهز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  نیعبات  نتخاس  دهاز 

ِلِجاَْعلا ِهَعَس  ِیف  ْمُهَدِّهَُزت  َو 

.ییامن لیم  یب  ار  نانآ  ایند  یگداشگ  رد  و 

16/4

هدنب هب  ادخ  يزور  دهز ، رد  شیاسآ 

ٍهَداَهَز ِیف  اًغاَرَف  ...ِیْنقُزْرا  َو 

27/20 .امرف يزور  دهز ، رد  تغارف  ارم  و 

دهز هب  یبای  تسد  ببس 

َياَْینُد ِیف  َدْهُّزلا  َّیَلَع  ُِبلاَْغلا  َنوُکَی  یَّتَح  ...ِیتَرِخِآل  ََکل  ِلَمَْعلا  ِیف  َهَبْغَّرلا  ِیْنقُزْرا  َو 

8/22 .دوش هریچ  نم  رب  ایند  رد  یتبغر  یب  هکنآ  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار ، وت  يارب  لمع  رد  تبغر  ْمترخآ  يارب  و 

نادهُز

اه هدرپ  هب  نآ  ندناشوپ  ردام و  مِحر  یگنت 

ِبُجُْحلِاب اَهَتْرَتَس  ٍهَقِّیَض  ٍمِحَر  َیلِإ  ...ِماَظِْعلا  ِِقیاَضَتُم  ٍْبلُص  ْنِم  اًنیِهَم  ًءاَم  ِینَتْرَدَح  َْتنَأ  َو 
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اه هدرپ  اب  ار  نآ  هک  گنت  یمحر  يوس  هب  هدـینت  مهرد  ياـه  ناوختـسا  اـب  یبلـص  زا  مدوب ،)  ) تسپ یبآ  هک ) ماـگنه  نآ   ) ارم وت  و 
.يدومن ریزارس  يدناشوپ ،

23/32

ردام نادهز  ِهاگرارق  رد  نینج ، ندرپس 

اَهِمِحَر َراَرَق  ِینَتْعَدْوَأ  َو 

24/32 .يدرپس وا  محر  هاگرارق  رد  ارم  و 

ندییازن نانمشد و  نانز  نادهز 

ْمِِهئاَِسن َماَحْرَأ  ْمِّقَع  َّمُهَّللا 

.نادرگ میقع  ار  ناشنانز  محر  ادنوادخ 

6/27

رهز

ادخ زا  ییوج  هانپ  رادرهز و  دوجوم  ّرش 

...ِهَّماَْهلا ِهَّماَّسلا َو  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  هدنشک  رادرهز  روناج  هدنشکن و  رادرهز  روناج  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

گرم دولآرهز  ماج  زا  ندیشچ 
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ِقاَذَْملا َهَموُمْسَم  اًسْأَک  ِتْوَْملا  ِفاَعُذ  ْنِم  اََهل  َفاَد  ...ِبُویُْغلا َو  ِبُجُح  ْنِم  اَهِْضبَِقل  ِتْوَْملا  ُکَلَم  یَّلََجت  َو 

هک گرم -  نارکوـش  زا  یماـج  اـه ،) ناـج   ) نآ يارب  ددرگ و  راکـشآ  اـه  یناـهنپ  ياـه  هدرپ  زا  نآ  نـتفرگ  يارب  گرم  هتـشرف  و 
13/42 .دزاس هتخیمآ  تسا -  دولآرهز  نآ  ندیشچ 

هدنشک رهز  اب  غیت ، هبل  نتخیمآ 

ِهِموُمُس َِلتاَوَق  ِیل  َفاَد  ...ِِهتَیْدُم َو  َهَبُظ  ِیل  َذَحَش  ...ٍّوُدَع  ْنِم  ْمَکَف 

4/49 .تخیمآ مهرد  شا  هدنشک  ياهرهز  اب  نم  يارب  ار  نآ  دومن و  زیت  نم  يارب  ار  شغیت  هبل  هک  ینمشد  رایسب  هچ  سپ 

شیازفا تدایز 

طارفا يور  هدایز 

یناوارف يدایز 

ترایز

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  ترایز 

ُماَلَّسلا ُمِْهیَلَع  َِکلوُسَر ) ِلآ  َو   ) ...َِکلوُسَر ِْربَق  ِهَراَیِز  َو  ِهَرْمُْعلا ، ِّجَْحلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َّمُهَّللا َو 

4/23  - . داب ناشیا  رب  دورد  هک  تربمایپ -  نادناخ  و  تربمایپ ، ربق  ترایز  هرمع و  ّجح و  هب  راذگ  ّتنم  نم  رب  ادنوادخ و 

گرم ترایز  ماگنه  ناگدنب ، یتخب  کین 

اًِرئاَز ِِهب  اَنْدِعْسَأَف  اَِنب  ُهَْتلَْزنَأ  اَْنیَلَع َو  ُهَتْدَرْوَأ  اَذِإَف 

4/40 .نادرگ دنمتداعس  نآ  ترایز  هب  ار  ام  يدروآ ، دورف  ام  رب  ار  نآ  يدومن و  دراو  ام  دزن  ار  نآ  هک  یماگنه  سپ 

گرم ترایز  زا  ناگدنب ، نتخاسن  اوسر 

ِِهتَراَیِِزب اَنِزُْخت  َال  َو 

4/40 .زاسن راوخ  ار  ام  شرادید  زا  و 

نایز
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دنوادخ طّسوت  هدنوش  يرای  هب  ناگدننکراوخ ، يراوخ  ندناسرن  نایز 

َنِیلِذاَْخلا ُنَالْذِخ  ُهْرُرْضَی  َْمل  َْتَیلاَو  ْنَم  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

12/5 .دناسرن نایز  وا  هب  ناگدننکراوخ  يراوخ  يدومن ، يرای  وت  هک  ار  سک  ره  ادنوادخ 

يویند ینید و  ِنایز  ود  نیب  نتفرگ  رارق 

ًءاَنَف اَمِهِعَرْسَِأب  َصْقَّنلا  ِِعقْوَأَف  اَْینُد ، ْوَأ  ٍنیِد  ِیف  ِْنیَصْقَن  َْنَیب  اَنْفَقَو  یَتَم  َّمُهَّللا َو 

2/9 .هد رارق  تسا  رذگدوز  هک  نآ  رد  ار  نایز  سپ  ایند ، ای  نید  رد  میتفرگ  رارق  نایز  ود  نیب  هاگره  ادنوادخ و 

دوخ نایز  دوس و  هب  تبسن  هدنب ، یناوتان 
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َِکب اَّلِإ  ارَض  َال  اًعْفَن َو  یِسْفَِنل  ُِکْلمَأ  َال 

.متسین اناوت  ینایز ، دوس و  رب  وت  يرای  هب  زج 

7/21

نایز دوس و  لاح  رد  لد ، شمارآ  نتفای 

اَِمب یِّنِم  ِسْفَّنلا  َهَنِینْأَـمُط  اَـضِّرلا َو  َحْوَر  یِـسْفَن  ْنِم  َفَّرَعَتَأ  یَّتَـح  ...َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اَِـمب  َکـَل  ِرْکُّشلا  ِیف  يِریِـصْقَت  َدـْنِع  َّقَْحلا  ِیْنقُزْرا  َو 
ِعْفَّنلا ِّرَّضلا َو  ...ِلاَح  ِیف  ُثُدْحَی  امِیف  ََکل  ُبِجَی 

میـسن ات  امرف ، ما  يزور  ار  قح  هب ) فارتعا  ، ) مدومن یهاتوک  يا  هتـشاد  ینازرا  نم  هب  هک  ییاـه  تمعن  هب  رکـش  رد  هک  یماـگنه  و 
.مبایرد تسا ، بجاو  وت  يارب  نآ  رکش  و  دهد ، یم  خر  دوس  نایز و  لاح  رد  هچنآ  هب  تبسن  ار  دوخ  شمارآ  يدونشوخ و 

11/22

وا هرابرد  هدننکدبدصق  ِنایز  زا  هدنب ، ینمیا 

...ِهِّرَش ِهِّرَض َو  ِعیِمَج  ْنِم  ِینَنِمْءُوت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

نمیا شا  يدب  نایز و  همه  زا  ارم  ات  هد ، رارق  يّدـس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرـصنم  نم  زا  دـنک ، يدـب  نم  اب  دراد  دـصق  سک  ره  و 
8و7/23 .يزاس

راب نایز  باذع  و  قرب ، دعر و 

ْوَأ ٍهَِعفاَن  ٍهَمْحَِرب  َکَتَعاَط  ِناَرِدَْتبَی  ...ِْنیَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا 

ٍهَّراَض ٍهَمِقَن 

.دنباتش یم  تتعاط  هب  راب  نایز  يرفیک  ای  دنمدوس  یتمحر  ندناسر  هب  ود ، نیا  انامه  ادنوادخ 

1/36

ناگدنب رب  نایز ، ررض و  ناراب 

ِءْوَّسلا َرَطَم  اَمِِهب  اَنْرِطُْمت  اَلَف 

.نارابن ام  رب  رابنایز  ناراب  ود ، نآ  ببس  هب  سپ 
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1/36

اهربا نایز  رازآ و 

اَهَتَّرَضَم اَهاَذَأ َو  اَّنَع  ْفِرْصا  َو 

2/36 .نادرگرب ام  زا  ار  ناشنایز  رازآ و  و 

ناسنا شنیرفآ  اب  ادخ ، زا  نایز  عفد  مدع 

ٍءوُس ْنِم  اَِهب  َِعنَتْمَتِل  اَهُْقلَْخت  َْمل  ِیتَّلا  َیِسْفَن  یَِهلِإ -  اَی  َُکبِهْوَتْسَأ - 

7/39 .يوش تیامح  نایز  زا  نآ  ببس  هب  ات  يدیرفاین  ار  نآ  هک  مهاوخ  یم  ار  مسفن  ششخب  وت  زا  نم  يادخ  يا 

ادخ ریغ  ِناگدننک  تساوخرد  ندرک  نایز 

ََکل اَّلِإ  َنوُضِّرَعَتُْملا  َرِسَخ  َو 

13/46 .دندید نایز  دندومن ، تساوخرد  وت  ریغ  زا  هک  نانآ  و 

شنایز هدنب و  نیب  عنام  ادخ ،
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ِینُقَهَْرت ٍهَصَْقنَم  ...َْنَیب  ِیْنَیب َو  ْلُح  َو 

99/47 .زادنا ییادج  دریگ ، یمارف  ارم  هک  يا  هصیقن  نم و  نایم  و 

( تمایق هب   ) تشگزاب ندنادرگ  نایز  یب 

ٍهَرِساَخ َْریَغ  ِیتَّرَک  ...ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  نایز  یب  ار  تمایق ) هب   ) منتشگزاب و 

126/47

یتخبدب يراک  نایز 

ییابیز

ابیز هایگ  ندنایور  يارب  اهربا ، ندوب  ناور 

ِقاَفْآلا ِعیِمَج  ِیف  ِِقنوُْملا  َکِضْرَأ ، ِتاَبَِنل  ِقاَْسنُْملا  ِباَحَّسلا  َنِم  ِقِدْغُْملا  َِکْثیَِغب  َکَتَمْحَر  اَْنیَلَع  ْرُْشنا  َو 

1/19 .نارتسگب ام  رب  تسا ، ناور  تنیمز  یحاون  همه  رد  زادنا  مشچ  ِهایگ  ندنایور  يارب  هک  يربا  زا  ناوارف  ِناراب  اب  ار  تتمحر  و 

یتشهب يورابیز  ياه  نز 

ِناَسِْحلا ِروُْحلا  ...ْنِم  اَهِیف  َتْدَدْعَأ  اَم  ْمِهِراَْصبَِأل  اَْهنِم  ْحَِّول  َو 

.زاس نایامن  ناشناگدید  لباقم  رد  يورابیز ، نایروح  زا  يا  هتخاس  هدامآ  تشهب )  ) نآ رد  ار  هچنآ  و 

4/27

لامج ییابیز و  بحاص  ادخ ،

ِدْج _ َْملا ِءاَهَْبلا َو  وُذ  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

11/47 .یتسه يدنمجرا  ییابیز و  ياراد  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

ِدْمَْحلا ِءاَیِْربِْکلا َو  ِدْج َو  _ َْملا ِءاَهَْبلا َو  وُذ  َکَعَفْرَأ  اَم  ٍعِیفَر  ...ْنِم  َکَناَْحبُس 

24/47 .شیاتس يراوگرزب و  يدنمجرا و  ییابیز و  ياراد  ییوت  يا ! هبترمدنلب  رایسب  هک  هبترمدنلب  يا  یهّزنم ! كاپ و 
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نایناهج ییابیز  لامج و  مالسلا ،  هیلع  ماما 

َنیَِملاَْعلا ُءاََهب  ...َوُهَف 

.تسا نایناهج  ِییابیز  لامج و  وا  سپ 

60/47

تبیصم رثا  رب  هدنب ، یشوخ  ییابیز و  نتفر 

ِیئاََهب اََهل  ُبَهْذَی  ًهَعِراَق  ِینْعَْرقَت  َال  َو 

121/47 .نکن دراو  دورب ، نیب  زا  ما  یشوخ  ییابیز و  نآ ، اب  هک  یگرزب  تبیصم  نم  رب  و 

دنوادخ ییابیز  هب  ندروخ  مسق 

َهَعُولَْهلا َهَّمِّرلا  ِهِذَه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِمب  َو  َِکئاَمْسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملِاب َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأَف 

وت زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادنوادخ ، سپ 

710 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1391 

http://www.ghaemiyeh.com


5/50 .ییامن محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا  بات و  یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم 

تسدریز

ناتسدریز اب  يراتفردب 

اَنیِْدیَأ َتَْحت  ْنَِمل  ِهَیَالِْولا  ِءوُس  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

3و1/8 .ناتسدریز اب  يراتفردب  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

ادخ زج  سک ، ره  ندوب  تسدریز 

ِِهنْأَش یَلَع  ٌروُهْقَم  ...َكاَوِس  ْنَم 

11/28 .دشاب یم  تسدریز  شروما  رد  ْوت  ریغ 

رویز

ناحلاص تنیز  هب  هدنب ، نتسارآ 

َنیِِحلاَّصلا ِهَْیلِِحب  ِینِّلَح  َو 

10/20 .ارایب ناگتسیاش  تنیز  هب  ارم  و 

هدنب هب  ناراکزیهرپ ، رویز  ندناشوپ 

َنیِقَّتُْملا َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو 

.ناشوپب نم  هب  ار  ناراکزیهرپ  رویز  و 

10/20

ناراکزیهرپ رویز  هب  هدنب ، نتسارآ 

َنیِقَّتُْملا َهَْیلِح  ِینِّلَح  َو 

.يارایب ناراکزیهرپ  رویز  هب  ارم  و 

127/47
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س

یگداس

ندومن راتفر  شیالآ  یب  هداس و 

ِحْصُّنلِاب ِینَّشَغ  ْنَم  َضِراَعُأ  ْنَِأل  ِینْدِّدَس  َو 

9/20 .منک دروخرب  یهاوخریخ  يور  زا  هدومن ، یتسردان  نم  اب  هکنآ  اب  ات  هد  قیفوت  ارم  و 

یتشآ شزاس 

یگنج گرب  زاس و 

گنج گرب  زاس و  رد  وجگنج ، هدنهد  يرای  ناملسم  شاداپ 

ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ...ٍداَتِِعب  ُهَّدَمَأ  ْوَأ  ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

کمک گنج  گرب  زاس و  اب  ار  وا  ای  دـش ، نیـشناج  شا  هناـخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  اـی  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
16/27 .هد شاداپ  وا ، شاداپ  نوگمه  گنسمه و  ار  يو  سپ  دومن ،

ناماس زاس و 

ناماس زاس و  یب  ندرم 

ٍهَّدُع ِْریَغ  یَلَع  ٍهَتیِم  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو 

8/8 .یناهگان گرم  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

نیگهودنا هدنب  ناماس  زاس و  ادخ ،

ُْتنِزَح ْنِإ  ِیتَّدُع  َْتنَأ  َّمُهَّللا 

20/20 .ییوت ما  یشوخلد  هیام  موش ، نیگهودنا  رگا  ادنوادخ 

تعاس

زور زا  تعاس  ره  رد  ادخ ، زا  تساوخرد 
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َكِداَبِع ْنِم  اظَح  ِِهتاَعاَس  ْنِم  ٍهَعاَس  ِّلُک  ِیف  اََنل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

16/6 .هد رارق  تناگدنب  زا  يا  هرهب  زور ، نیا  ياه  تعاس  زا  یتعاس  ره  رد  ام  يارب  ادنوادخ 

تعاس نیا  رد  نداد ، یهاوگ  نتفرگ و  هاوگ 

...ِهِذَه ِیتَعاَس  اَذَه َو  یِمْوَی  ِیف  ...َکَضْرَأ  َكَءاَمَس َو  ُدِهْشُأ  َو 

21/6 .مریگ یم  دهاش  تعاس  نیا  زور و  نیا  رد  ار  تنیمز  تنامسآ و  و 

زور تاعاس  زا  تعاس  ره  رد  نیدلاو ، دای 
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يِراَهَن ِتاَعاَس  ْنِم  ٍهَعاَس  ِّلُک  ِیف  ...اَمُهَرْکِذ  ِینِْسُنت  َال  َّمُهَّللا 

13/24 .ربن مدای  زا  مزور ، تاعاس  زا  یتعاس  چیه  رد  ار  نانآ  دای  ادنوادخ 

رگید تعاس  زا  سپ  یتعاس ، ندش  مامت  ِندرکن  وزرآ 

ٍهَعاَس َدَْعب  ٍهَعاَس  َماَم  _ ِْتتْسا َلِّمَءُون  َال  یَّتَح  ...ِلَمَْألا  َلوُط  اَنِفْکا  َو 

.مینکن وزرآ  یتعاس ، زا  سپ  ار  یتعاس  ندرک  مامت  هک  اجنادب  ات  رادزاب ، زارد  يوزرآ  زا  ار  ام  و 

1/40

اه تعاس  رد  هام  نیرتهب  ناضمر ،

ِتاَعاَّسلا ِماَّیَْألا َو  ِیف  ٍرْهَش  َْریَخ  اَی  ...َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

24/45 .اه تعاس  اهزور و  رد  هام  نیرتهب  يا  وت ، رب  دورد 

نانکاس

اه نامسآ  نکاس  ِناگتشرف 

َِکتاَواَمَس ِناَّکُس  ْنِم  ْمِِهنوُد : ْنِم  َنیِذَّلا  ِهَِکئاَلَْملا  یَلَع  َو  ْمِْهیَلَع ، ِّلَصَف  ...

.دننکاس تیاه  نامسآ  رد  دنرت ، نییاپ  نانآ  زا  هک  یناگتشرف  رب  زین  و  تسرف ، دورد  اهنآ  رب  سپ  ...

6/3

بآ نیمز و  اوه ، نکاس  ِناگتشرف 

ِءاَْملا ِضْرَْألا َو  ِءاَوَْهلا َو  ِناَّکُس  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

23و11و10/3 .بآ نیمز و  اوه و  نانکاس  ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

نیمز نامسآ و  نانکاس  نتفرگ  هاوگ 

...اَمُهَْتنَکْسَأ ْنَم  َکَضْرَأ َو  َكَءاَمَس َو  ُدِهْشُأ  َو 

21/6 .مریگ یم  دهاش  ار  يداد  ياج  ود  نآ  رد  هچنآ  تنیمز و  تنامسآ و  و 
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دنوادخ راوج  رد  ندیزگ ، تنوکس 

َكِراَوِج ِیف  َنِینِکاَّسلا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هتفرگ  ياج  وت  یگیاسمه  رد  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

شنانکاس زا  خزود ، شتآ  رادید  یگنوگچ 

ِلَابَْولا ِدیِدَش  ِلاَکَّنلا َو  ِمِیلَأ  ْنِم  اَْهیََدل  اَم  ِّرَحَِأب  اَهَناَّکُس  یَْقَلت  ...ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

یم وربور  تخـس  بقاوع  كاـندرد و  ِرفیک  نیرت  نازوس  اـب  دوخ  ناـنکاس  اـب  هک  یـشتآ  زا  مروآ  یم  هاـنپ  وـت  هب  اـنامه  ادـنوادخ ،
30و29/32 .دوش

نآ یندیماشآ  اب  خزود ، شتآ  نانکاس  ياه  لد  نتشگ  هراپ 
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اَِهناَّکُس َهَِدْئفَأ  َءاَْعمَأ َو  ُعِّطَُقی  يِذَّلا  اَِهباَرَش  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو 

31/32 .مرب یم  هانپ  وت  هب  دنک ، یم  هراپ  هراپ  ار  شنانکاس  ِلد  هدور و  هک  شا  یندیماشآ  زا  و 

لاس

نّیعم يدمآرس  هب  یکیدزن  و  راگزور ، ياه  لاس 

ِهِرْهَد ِماَوْعَِأب  ُهُقَهْرَی  ...اًتُوقْوَم  اًلَجَأ  ِهاَیَْحلا  ِیف  َُهل  َبَرَض  َُّمث 

6/1 .دوش یم  کیدزن  نآ  هب  شراگزور ، ياه  لاس  اب  هک  دومن ، نّیعم  صاخ  يدمآرس  یگدنز ، رد  شا ) هدیرفآ   ) وا يارب  سپس 

لاس ره  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ربق  ترایز  هرمع و  ّجح ،

ٍماَع ِّلُک  ِیف  اَذَه َو  یِماَع  ِیف  ِینَْتیَْقبَأ  اَم  اًَدبَأ  ...َِکلوُسَر  ِْربَق  ِهَراَیِز  َو  ِهَرْمُْعلا ، ِّجَْحلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َّمُهَّللا َو 

همه رد  لاـس و  نیا  رد  ما ، هدـنز  هک  یماـگنه  اـت  هشیمه  تربماـیپ ، ربـق  تراـیز  هرمع و  ّجـح و  هب  راذـگ  تـّنم  نـم  رب  ادـنوادخ و 
4/23 .لاس

اه لاس  ندش  يرپس  اب  ادخ ، تّزع  یگدنیاپ 

ِیلاَوَخ ِروُهُّدلا َو  ِّرَم  یَلَع  ِیقاَْبلا  ِّزِْعلا  ...اَذ  اَی  َّمُهَّللا 

...ِماَوْعَْألا

3و1/32 .تسا راگدنام  هتشذگ ، ياه  لاس  اهراگزور و  ندش  يرپس  اب  هک  يزیزع  يا  ادنوادخ 

لاس ياه  نامز  همه  رب  ناضمر ، ندیزگرب  ببس 

ِروُّنلا ِنآْرُْقلا َو  َنِم  ِهِیف  َْتلَْزنَأ  اَِمب  ِهَنَّسلا  ِتاَقْوَأ  ِّلُک  یَلَع  ُهَتَْرثآ  َو 

.يدرک لزان  رون  نآرق و  زا  هام  نآ  رد  هچنآ  ببس  هب  .يدیزگرب  لاس  ياه  نامز  همه  رب  ار  نآ  و 

20/45

هیاس

وا اب  یشیوخ  هیاس  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  نتفرگ  ياج 
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ِِهَتباَرَق ِّلِظ  ِیف  اُونَکَس  ْذِإ  ُتَاباَرَْقلا  ُمُْهنِم  ْتَفَْتنا  ...َنیِذَّلا  َو 

، دنتسناد هناگیب  ار  اهنآ  نادنواشیوخ ، دندش  نکاس  وا  یشیوخ  هیاس  رد  نوچ  هک  نانآ  و 

6/4

ناگدنب رب  ربا ، هیاس  ندادن  رارق  مرگ  داب 

اًموُمَس اَْنیَلَع  ُهَّلِظ  ْلَعَْجت  َال  َّمُهَّللا 

نازوس مرگ و  ام  رب  ار  ربا )  ) نآ هیاس  ادنوادخ 
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6/19 .هدن رارق 

ادخ تمحر  هیاس  رد  هدنب ، نداد  ياج 

َكاَرَذ ِیف  ِینَّلِظَأ  َو 

21/20 .هد مرارق  دوخ ، هیاس  رد  و 

نآرق لاب  هیاس  رد  نتفرگ ، مارآ 

ِهِحاَنَج ِّلِظ  ِیف  ُنُکْسَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

7/42 .دنوش یم  نکاس  نآ  تیامح )  ) لاب هیاس  رد  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

یهلا تمحر  هیاس  هب  هدنهانپ  ندروخن  تسکش 

َکِفَنَک ِّلِظ  َیلِإ  يَوَأ  ْنَم  ُدَهَطُْضی  َال  ُهَّنَأ  اًِملاَع  ...یَِهلِإ  اَی  َُکْتیَداَنَف 

10/49 .دروخ یمن  تسکش  دََرب ، هانپ  وت  تمحر  هیاس  هب  هک  ره  متسناد  یم  هک  یلاح  رد  مدناوخ ، ار  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 

هدنب رب  گرم ، ندنکفا  هیاس 

ُلَجَْألا ُهَّلَظَأ  ...ْدَق  ْنَم  َلاَءوُس  ...َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

9و8/52 .تسا هدنکفا  هیاس  وا  رب  گرم  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 

زیواتسد ببس 

يزور هب  ناگدنب  ییوج  هلیسو  تهج  زور ، شنیرفآ 

ِِهقْزِر َیلِإ  اُوبَّبَسَتَِیل  ...اًرِْصبُم  َراَهَّنلا  ُمَُهل  َقَلَخ  َو 

6/6 .دننک ییوج  هلیسو  يزور ، هب  یبای  تسد  تهج  ات  دیرفآ  رگ  نشور  ناشیا  يارب  ار  زور  و 

راک ره  بابسا  ندش  مهارف  ببس  ادخ  فطل 

ُباَبْسَْألا َکِفُْطِلب  ْتَبَّبَسَت  َو 

2/7 .دیدرگ مهارف  اه  هلیسو  وت  فطل  هب  و 
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بابسا اب  یهلا ، تمکح  نتفاین  رییغت 

ُِلئاَسَْولا ُهَتَمْکِح  ُلِّدَُبت  َال  ْنَم  اَی  َو 

8/13 .دنک یمن  نوگرگد  ار  شتمکح  اهرازبا ، هکنآ  يا  و 

نداد رارق  تاجاح  ندروآرب  ببس  ار ، ادخ  ریغ 

ِناَمْرِْحِلل َضَّرَعَت  ْدَقَف  َکَنوُد  اَهِحُْجن  َبَبَس  ُهَلَعَج  ْوَأ  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  َیلِإ  ِِهتَجاَِحب  َهَّجََوت  ْنَم  َو 

ضرعم رد  ار  دوخ  نامگ  یب  دهد ، رارق  وت  ریغ  ار  نآ  ندش  اور  ببس  ای  دروآ  ور  وت  ِناگدیرفآ  زا  یکی  هب  شتجاح  يارب  هک  ره  و 
.هداد رارق  يدیماان 

14/13

هدنب تجاح  ندمآرب  ببس 

ِیل َو اًنْوَع  َِکلَذ  ْلَعْجا  ...ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 
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ِیتَِبلَط ِحاَجَِنل  اًبَبَس 

.هد رارق  متجاح  ندش  اور  هلیسو  نم و  يارب  یکمک  ار  نآ  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

24/13

یهلا تارّدقم  هب  هدنب ، نتشگ  دونشوخ  ببس 

اَِمب ِیتَعاَنَِقل  اًبَبَـس  َِکلَذ  ْلَعْجا  َو  َکـِباَقِع ، َکـِئاَزَج َو  ْنِم  یِمْـصَِخل  َتْدَدـْعَأ  َو  َکـِباََوث ، ْنِم  ِیل  َتْرَخَّدا  اَـم  َلاَـثِم  ِیْبلَق  ِیف  ْرِّوَص  َو 
َْتیَضَق

هلیـسو ار  نآ  راذـگب و  ملد  رد  يدرک ، هداـمآ  منمـشد  يارب  هک  يرفیک  تازاـجم و  يدومن و  هریخذ  میارب  هک  ار  یـشاداپ  هنوـمن  و 
15/14 .هد رارق  يدومن  رّدقم  هچنآ  هب  مندش  یضار 

هدنب زا  ادخ ، هتشر  نتسسگ 

َكَْریَغ ِیلَمَأ  ْنِم  ٍءْیَش  َیلِإ  َلِیبَّسلا  ِدِجَأ  َْمل  َکَبَبَس  یِّنَع  َْتعَطَق  ...ْنِإ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

5/21 .مباین وت  ریغ  میوزرآ ، زا  کی  چیه  يوس  هب  یهار  يربب ، نم  زا  ار  دوخ  تمحر )  ) هتشر رگا  ادنوادخ 

لالح بابسا  زا  يا  يزور 

ِیقاَزْرَأ ِلاَلَْحلا  ِباَبْسَأ  ْنِم  ِرْجَأ  َو 

3/30 .نادرگ هتسویپ  لالح ، بابسا  زا  ار  میاه  يزور  و 

تشهب یهلا و  راوج  هب  ندیسر  ببس 

َِکتَّنَج َیلِإ  ًهَعیِرَذ  ...اَهِماَطُح  ْنِم  ِینَْتلَّوَخ  اَم  ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  تتشهب  هب  یبای  تسد  هلیسو  يا ، هتشاد  ینازرا  نم  هب  هک  ایند ،)  ) نآ يالاک  زا  هچنآ  و 

6/30

هدنب تسد  زا  اهدنویپ ، بابسا  ندش  جراخ 

َُکتَمْحَر ُهَلَصَو  اَم  اَّلِإ  ِتاَلُصُْولا  ُباَبْسَأ  يِدَی  ْنِم  ْتَجَرَخ 

9/32 .هدش لصو  تتمحر  هب  هچنآ  زج  هتفر ، نوریب  متسد  زا  اهدنویپ  بابسا 
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هدنب زا  اهوزرآ ، هتشر  ندش  هدیرب 

َكِْوفَع ْنِم  ِِهب  ٌمِصَتْعُم  اَنَأ  اَم  اَّلِإ  ِلاَمْآلا  ُمَصِع  یِّنَع  ْتَعَّطَقَت  َو 

9/32 .ما هدز  گنچ  نآ  هب  هک  تشیاشخب  زج  هدیرب ، نم  زا  وزرآ  ياه  هتشر  و 

ادخ مکح  لباقم  رد  ندروآ  دورف  رس  ببس 

َتْمَکَح اَِمل  ِمِیلْسَّتلا  اََنل َو  َْتیَضَق  اَِمب  اَضِّرلا  َیلِإ  ًهَعیِرَذ  َِکلَذ  ْلَعْجا  َو  ِراَِیتْخِالا ، َهَفِْرعَم  اَنْمِْهلَأ  َو 

، يدومن مکح  هچنآ  هب  میلست  يدومرف و  رّدقم  ام  يارب  هچنآ  هب  يدونشوخ  هلیـسو  ار  نآ  امرف و  ماهلا  ام  هب  ار  ریخ  راک )  ) تفرعم و 
2/33 .هد رارق 

، هدنب هلیسو  هب  هک  نآ  نتخاس  دونشوخ 
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هدیسر وا  هب  یمتس 

...َكِدْجُو ْنِم  یِّنَع  ِهِضْرَأ  ...ٌْملُظ  ِیبَبَِسب  ْوَأ  ِیب  ُهَقَِحل  ...َكِدِیبَع  ْنِم  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

دونـشوخ نم  زا  دوخ ، يرگناوت  اب  ار  وا  هدش ، وا  هب  یمتـس  نم ، هلیـسو  هب  ای  نم  تسد  هب  هک  تناگدـنب  زا  يا  هدـنب  ره  ادـنوادخ و 
4/39 .نادرگ

تمارک لزانم  نیرتالاو  هب  ندیسر  هلیسو 

ِهَماَرَْکلا ِلِزاَنَم  ِفَرْشَأ  َیلِإ  اََنل  ًهَلیِسَو  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

8/42 .هد رارق  تمارک  ياه  لزنم  نیرت  فیرش  هب  ندیسر  ببس  ام  يارب  ار  نآرق  و 

یهلا شاداپ  ببس  هزور ،

َِکَتبُوثَم ْنِم  ِْهَیلِإ  اَْنبَّبَسَت  ...ُهَْلَیل َو  َِکنْوَِعب  اَنُْمق  َو  ُهَراَهَن ، َكِْرمَِأب  اَنْمُصَف 

21/45 .میداد رارق  وت  شاداپ  هلیسو  ار  نآ  .میتساخ و  اپ  هب  ار  شبش  وت  يرای  هب  میتفرگ و  هزور  ار  شزور  وت  نامرف  هب  سپ 

ادخ يوس  هب  يا  هلیسو  ببس و  دیحوت ،

ُدیِحْوَّتلا َْکَیلِإ  ِیتَلیِسَو  َو 

.تسوت نتسناد  هناگی  تیوس  هب  نم  هلیسو  و 

3/49

ادخ يوس  هب  يا  هلیسو  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها 

ْمُهَتْرَتْخا َنیِذَّلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِِبئاَطَأ  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

َْکَیلِإ َهَلیِسَْولا  ْمُهَْتلَعَج  ...َكِْرمَِأل َو 

دوخ يوس  هب  يا  هلیـسو  ار  اهنآ  يدـیزگرب و  دوخ  نامرف  يارب  هک  نانآ  تسرف ، دورد  شا  هداوناخ  نارت  هزیکاـپ  رب  نم ، راـگدرورپ 
56/47 .يداد رارق 

ادخ يوس  هب  يا  هلیسو  بلط  و  ایند ، یتسود 

َْکَیلِإ ِهَلیِسَْولا  ِءاَِغْتبا  ِنَع  ُّدُصَت  ...ٍهَِّینَد  اَْینُد  َّبُح  ِیْبلَق  ْنِم  ْعِْزنا  َو 
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.نک َرب  ملد  زا  ار  دنک  یم  عنم  وت ، يوس  هب  زیواتسد  ندیبلط  زا  هک  تسپ  يایند  یتسود  و 

109/47

: یهلا شزرمآ  هب  ندیسر  ببس 

يرازگ ساپس  .أ 

ِِهتَرِفْغَم َیلِإ  ًهَعیِرَذ  ...ُنوُکَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

29و27/1 .دشاب ششزرمآ  يوس  هب  يا  هلیسو  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

( ینطاب يرهاظ و  ياوق   ) رازبا يریگراک  هب  .ب 

َِکتَرِفْغَم َیلِإ  اَِهلاَمِْعتْسِاب  َبَّبَسَت  ِیتَّلا  ِتَالْآلا  ِیف  ِتاَشَقاَنُْملا  یَلَع  ُْهلِمَْحت  َْمل  َو 

یشکباسح دش ، لئان  وت  شزرمآ  هب  اهنآ ، ندرب  راک  هب  اب  هک  يرازبا  هب  تبسن  وا  زا  و 

718 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1406 

http://www.ghaemiyeh.com


13/37 .يدرکن تخس 

: ادخ يدونشوخ  ببس 

يرازگ ساپس  .أ 

ِِهناَوْضِر َیلِإ  اًبَبَس  ...ُنوُکَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

29و27/1 .دشاب شا  يدونشوخ  يوس  هب  یببس  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

مالسلا هیلع  ماما  .ب 

َِکناَوْضِر َیلِإ  َهَعیِرَّذلا  ُهَْتلَعَج  َو 

60/47 .يداد رارق  تا  يدونشوخ  هب  ندیسر  ببس  ار  وا  و 

یکبس

یهلا تمرح  هدنرامش  کبس 

ِهِّبَر ِهَمْرُِحب  ِّفِخَتْسُْملا  ِهِسْفَِنل  ِِملاَّظلا  ِلِیلَّذلا  ِْدبَْعلا  َلاَقَم  ُلُوقَأ  َْلب  ...

7/12 .میوگ یم  نخس  هدرمش  کبس  ار  شراگدرورپ  تمرح  هدومن و  متس  دوخ  هب  هک  راوخ  يا  هدنب  دننامه  هکلب  ...

هدنب تشپ  ندیدرگ  کبس  يرامیب و 

ِتاَئیِطَْخلا َنِم  يِرْهَظ  َّیَلَع  ِِهب  َلُقَث  اَِمل  اًفیِفَْخت  ...اَِهب  ِینَتْصَّحَم  ِیتَّلا  ِهَّلِْعلا  ُْتقَو  ْمَأ  ...

ات يداد  تاجن  نآ  اب  ارم  هک  يرامیب  تقو  ای  ...

.دیامن کبس  هدرک  نیگنس  ارم  تشپ  هک  ار  ییاهاطخ 

4/15

هدنب تشپ  ندرک  کبس 

َکِّنَِمب ُْهنَع  ْفِّفَخ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  اَیاَطَْخلا ، ُْهتَلَْقثَأ  ْدَق  يِرْهَظ  اَذَه  َو 

کبـس ار  نآ  تشـشخب  هب  تـسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  هدرک ، نیگنـس  ار  نآ  اـهاطخ  هـک  تـسا  نـم  تـشپ  نـیا  و 
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29/16 .نادرگ

يراتفرگ ینیگنس  ندومن  کبس 

اَهَْلِقث یِّنَع  ْفِّفَخ  ...اَهَلْهَأ َو  اَْهنِم  ْضِّوَعَف  ...ٌتاَِعبَت  َّیَلَع  َّمُهَّللا َو 

18/31 .امرف کبس  نم  زا  ار  شا  ینیگنس  هد و  ضوع  ار  شنابحاص  سپ  .تسا  ییاه  يراتفرگ  مدرم ) قوقح  زا   ) ارم ادنوادخ و 

شندش کبس  خزود و  شتآ 

اَْهَیلِإ َمَلْسَتْسا  اََهل َو  َعَشَخ  ْنَّمَع  ِفیِفْخَّتلا  یَلَع  ُرِدْقَت  َال  ...ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

وا میلـست  دیامن و  ینتورف  شیارب  هک  یـسک  زا  اه ) هلعـش   ) ندرک کبـس  رب  رداق  هک  یـشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادـنوادخ ،
.تسین ددرگ ،

30و29/32

یهلا تارّدقم  نتسناد  کبس 

َكَرْدَق َطِمْغَنَف  َتْرَّیََخت  اَّمَع  ِهَفِْرعَْملا  َزْجَع  اَنْمُسَت  َال  َو 
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.میرامش کبس  ار  وت  رْدق  ات  زاسن ، يا  هدومن  رایتخا  هچنآ  تخانش  زا  زجع  راچد  ار  ام  و 

3/33

دنوادخ مکح  ندرمش  کبس 

َکَمْکُح َطَمْغَأ  َو  َکَْقلَخ ، َدُسْحَأَف  ِینَتْعَنَم  اَِمب  ْمُْهِنتْفَت  َال  َو  ْمُهَْتیَطْعَأ ، اَِمب  یِِّنتْفَت  َال  َو 

رب هک  زاـسن  نومزآ  راـچد  یتـشاد ، عنم  نم  زا  هچنآ  هب  ار  ناـنآ  نکن و  شیاـمزآ  يدرک ، اـطع  ناراداـیند )  ) ناـنآ هب  هچنآ  هب  ارم  و 
2/35 .مرامش کبس  ار  وت  مکح  مرب و  دسح  تناگدیرفآ 

یهلا ماقتنا  ندرمشن  کبس 

َِکتَمِقَِنب ُّلِقَتْسَت  َال  ِیتَُّوق  َّنِإَف 

5/39 .درامش یمن  کبس  ار  وت  ماقتنا  نم  يورین  هک  یتسرد  هب  سپ 

یهلا دیدهت  ناگدنرامش  کبس 

َتْدَعْوَأ اَِمب  َنیِّفِخَتْسُْملا  َنِم  ُقَحْمَت  نَمِیف  ِینْقَحْمَت  َال  َو 

95/47 .نکن دوبان  دنرامش ، یم  کبس  ار  وت  دیدهت  هک  یناگدنوشدوبان  رامش  رد  ارم  و 

یهلا هدعو  ناگدنرامش  کبس 

َكِدْعَِوب َنیِّفِخَتْسُْملا  ...َِفقْوَم  یِسْفَن  ُْتفَقْوَأ  ْدَق 

2/53 .ما هتشاداو  وت ، هدعو  ناگدنرامش  کبس  هاگیاج  رد  ار  دوخ 

ساپس

یهلا ساپس  دمح و 

ُهَْلبَق َناَک  ٍلَّوَأ  اَِلب  ِلَّوَْألا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

1/1 .تسا هدوبن  یلّوا  وا  زا  شیپ  هک  یلّوا  ار ، يادخ  ساپس 

...ُهوُدَمْحَی ْمَلَف  ِِهنَنِم  ِیف  اُوفَّرَصََتل  ...ِهَِعباَتَتُْملا  ِِهنَنِم  ْنِم  ْمُهاَْلبَأ  اَم  یَلَع  ِهِدْمَح  َهَفِْرعَم  ِهِداَبِع  ْنَع  َسَبَح  َْول  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 
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اهنآ تشاد ، یمزاـب  هداد  ناـشیا  هب  هک  یپرد  یپ  ياـه  شـشخب  رب  شـساپس  نتخانـش  زا  ار  شناگدـنب  رگا  هک  ار  يادـخ  ساپـس  و 
.دندرازگ یمن  ساپس  ار  وا  دندومن و  یم  فرص  ار  شیاه  تمعن 

8/1

ِهِسْفَن ْنِم  اَنَفَّرَع  اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

.دناسانش ام  هب  ار  شدوخ  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

10/1

ِْقلَْخلا َنِساَحَم  اََنل  َراَتْخا  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

17/1 .دیزگرب ام  يارب  ار  شنیرفآ  ياه  ییابیز  هک  ار  ییادخ  ساپس  و 

ِْهَیلِإ اَّلِإ  ِهَجاَْحلا  َبَاب  اَّنَع  َقَلْغَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

19/1 .تسب ام  رب  دوخ ، يوس  هب  زج  ار  يدنمزاین  ِرد  هک  ار  ییادخ  ساپس  و 

ِطْسَْبلا ِتَالآ  اَنِیف  َبَّکَر  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

ار نداشگ  طسب و  تالآ  هک  ار  يادخ  ساپس  و 
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20/1 .تسویپ مه  هب  ام  رد 

...َِهبْوَّتلا یَلَع  اَنَّلَد  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

.دومن هر  هبوت  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

22/1

...ِْهَیلِإ ِِهتَِکئاَلَم  یَنْدَأ  ِِهب  ُهَدِمَح  اَم  ِّلُِکب  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

25/1 .دنا هدوتس  ار  وا  شناگتشرف ، نیرت  کیدزن  هک  یساپس  ره  هب  ار ، يادخ  ساپس  و 

اَْنیَلَع َُهل  ٍهَمِْعن  ِّلُک  َناَکَم  ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

27/1 .دراد ام  رب  وا  هک  یتمعن  ره  ياج  هب  ار ، وا  ساپس  سپ 

...ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهِِّیبَن  ٍدَّمَحُِمب  اَْنیَلَع  َّنَم  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

.داهن ّتنم  ام  رب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  شربمایپ  هب  هک  ار  ییادخ  ساپس  و 

1/2

ِِهتَّوُِقب َراَهَّنلا  َْلیَّللا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

1/6 .دیرفآ دوخ  ییاناوت  هب  ار  زور  بش و  هک  ار  يادخ  ساپس 

ِهَّللا ِمْکُِحب  یًضِر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

.میوا مکح  هب  یضار  هک  ار  يادخ  ساپس 

1/35

ِءاَلَْبلا َنِم  اَنَْتیَقَو  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف 

6/36 .یتشادهگن نآ  زا  ار  ام  هک  ییاهالب  رب  تسار ، وت  ساپس  سپ 

ِهِدْمَِحل اَناَدَه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

1/44 .دومرف ییامنهار  شا  يرازگ  ساپس  يارب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس 
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ِِهنیِِدب اَناَبَح  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

2/44 .درک هیده  ام  هب  ار  دوخ  نید  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

َناَضَمَر َرْهَش  ُهَرْهَش  ُِلبُّسلا  َْکِلت  ْنِم  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

3/44 .داد رارق  اه  هار  نآ  زا  یکی ) ، ) ار ناضمر  هام  دوخ ، هام  هک  تسییادخ  راوازس  ساپس  و 

ٌبَهْذَم َكِدْمَح  ِیف  َدِجُو  اَم  ُدْمَْحلا  َکَلَف 

17/45 .دوش تفای  وت  شیاتس  رد  یهار  هک  اجنآ  ات  تسوت ، يارب  شیاتس  سپ 

َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

.تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يادخ  ساپس 

1/47

ِضْرَْألا ِتاَواَمَّسلا َو  َعیَِدب  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

2/47 .نیمز اه و  نامسآ  هدنروآدیدپ  تسوت ، يارب  ساپس  ادنوادخ 

َکِماَوَِدب ُموُدَی  اًدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل 

32/47 .تسا یگشیمه  وت ، ندوب  یگشیمه  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

َِکتَمِْعِنب اًِدلاَخ  اًدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 

33/47 .دَنام دیواج  وت ، تمعن  هارمه  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس  و 

َکَْعنُص يِزاَُوی  اًدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 
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34/47 .دنک يربارب  وت ، فطل  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس  و 

َكاَضِر یَلَع  ُدیِزَی  اًدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 

35/47 .دیازفیب تا  يدونشوخ  رب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس  و 

ٍدِماَح ِّلُک  ِدْمَح  َعَم  اًدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 

36/47 .دشاب رازگ  ساپس  ره  ساپس  اب  هارمه  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس  و 

َدْمَْحلا ََکل  َو 

2/48 .تسوت هژیو  ساپس  و 

َدْمَْحلا َْکلُْملا َو  ََکل  َّنَِأب  َّمُهَّللا 

3/48 .تسوت هب  صتخم  ساپس  یهاشداپ و  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ ،

ُدْمَْحلا یَِهلِإ  َکَلَف 

1/49 .ساپس ار  وت  نم ، يادخ  سپ 

ُبَْلُغی َال  ٍرِدَتْقُم  ْنِم  یَِهلِإ  ُدْمَْحلا  َکَلَف 

14/49 .دروخ یمن  تسکش  هک  ییاناوت  .تسوت  يارب  ساپس  نم ، يادخ  سپ 

 - ٌلْهَأ ِدْمَْحِلل  َْتنَأ  َو  َكُدَمْحَأ -  یَِهلِإ 

1/51 .یساپس هتسیاش  وت  مرازگ و  ساپس  ار  وت  نم ، يادخ 

دمح تفرعم  زا  ندش  هتشادزاب  و  ادخ ، زا  يرازگ  ساپس  مدع 

ِهِدْمَح َهَفِْرعَم  ِهِداَبِع  ْنَع  َسَبَح  َْول  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

ُهوُرُکْشَی ْمَلَف  ِِهقْزِر  ِیف  اوُعَّسََوت  َو  ُهوُدَمْحَی ، ْمَلَف  ِِهنَنِم  ِیف  اُوفَّرَصََتل  ...ِهَِعباَتَتُْملا  ِِهنَنِم  ْنِم  ْمُهاَْلبَأ  اَم  یَلَع 

اهنآ تشاد ، یمزاـب  هداد  ناـشیا  هب  هک  یپرد  یپ  ياـه  شـشخب  رب  شـساپس  نتخانـش  زا  ار  شناگدـنب  رگا  هک  ار  يادـخ  ساپـس  و 
دـنرب و یم  هدافتـسا  ناوارف  هدوـمرف ، اـطع  هک  يا  يزور  زا  دـندرازگ و  یمن  ساپـس  ار  وا  دـندومن و  یم  فرـص  ار  شیاـه  تـمعن 

8/1 .دندروآ یمن  اج  هب  شرکش 
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ّتیناویح زرم  هب  يروآ  يور  و  ادخ ، زا  یساپسان 

ِهَّیِمیِهَْبلا ِّدَح  َیلِإ  ِهَِّیناَْسنِْإلا  ِدوُدُح  ْنِم  اوُجَرََخل  َِکلَذَک  اُوناَک  َْول  َو  ...

9/1 .دندروآ یمور  ّتیناویح  زرم  هب  هدش ، جراخ  ّتیناسنا  ياهزرم  زا  دندوب ، نینچ  رگا  و 

یهلا ساپس  ياه  یگژیو 

ِهِْوفَع ُهاَضِر َو  َیلِإ  َقَبَس  ْنَم  ِِهب  ُِقبْسَن  َو  ِهِْقلَخ ، ْنِم  ُهَدِمَح  ْنَمِیف  ِِهب  ُرَّمَُعن  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

يوس هب  ناگتفرگ  یـشیپ  رب  نآ ، اب  مییامن و  ینـالوط  رمع  شرازگ ، ساپـس  ناگدـیرفآ  نیب  نآ ، اـب  هک  یـساپس  ار ، يادـخ  ساـپس 
11و10/1 .میریگ یشیپ  وا ، شیاشخب  يدونشوخ و 

ِداَهْشَْألا ِِفقاَوَم  َْدنِع  اََنلِزاَنَم  ِِهب  ُفِّرَُشی  َو  ِثَْعبَْملا ، َلِیبَس  ِِهب  اَْنیَلَع  ُلِّهَُسی  َو  ِخَزْرَْبلا ، ِتاَُملُظ  ِِهب  اََنل  ُءیُِضی  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
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نآ اب  دزاس و  ناسآ  ام  رب  ار  زیخاتـسر  هار  نآ  اب  دیامن و  نشور  ام  يارب  ار  خزرب  ياه  یکیرات  نآ ، اب  هک  یـساپس  ار ، يادخ  ساپس 
.دهد وربآ ) و   ) تفارش ناهاوگ ، ياه  هاگیاج  رد  ار  ام  تلزنم  ساپس ،

12و10/1

َنُوبَّرَقُْملا ُهُدَهْشَی  ٍمُوقْرَم  ٍباَتِک  ِیف  َنیِّیِّلِع  یَلْعَأ  َیلِإ  اَّنِم  ُعِفَتْرَی  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

هاوگ یهلا  نابّرقم  هک  يا  هدش  هتشون  باتک  رد  ، » دور الاب  یتشهب ) (ي  اه هبترم  نیرتالاب  يوس  هب  ام  زا  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس 
«. دننآ

13و10/1

ُراَْشبَْألا ِتَّدَوْسا  اَذِإ  اَنُهوُجُو  ِِهب  ُّضَْیبَت  َو  ُراَْصبَْألا ، ِتَقَِرب  اَذِإ  اَُننُویُع  ِِهب  ُّرَقَت  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

نآ اب  نامیاه  هرهچ  .دوش و  یم  هریخ  اه ، هدید  هک  یماگنه  دوش ، نشور  نامنامشچ  نآ  هلیـسو  هب  هک  یـساپس  ار ، يادخ  ساپـس  و 
14و10/1 .ددرگ یم  هایس  اه  تسوپ  هک  یماگنه  ددرگ ، دیفس 

ِهَّللا ِراَوِج  ِمیِرَک  َیلِإ  ِهَّللا  ِراَن  ِمِیلَأ  ْنِم  ِِهب  ُقَتُْعن  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

15و10/1 .میوش لصاو  ادخ ، دنمجرا  راوج  هب  هدش ، دازآ  دنوادخ  كاندرد  شتآ  زا  نآ  ببس  هب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

...َنِیلَسْرُْملا ُهَءاَِیْبنَأ  ِِهب  ُّماَُضن  َو  َنِیبَّرَقُْملا ، ُهَتَِکئاَلَم  ِِهب  ُمِحاَُزن  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

، نآ ببس  هب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

16و10/1 .مییآ درگ  شا  هداتسرف  ناربمایپ  اب  مییامن و  گنت  بّرقم  ناگتشرف  رب  ار  اج 

...ِْهَیلِإ ِِهتَِکئاَلَم  یَنْدَأ  ِِهب  ُهَدِمَح  اَم  ِّلُِکب  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

25/1 .دنا هدوتس  ار  وا  شناگتشرف ، نیرت  کیدزن  هک  یساپس  ره  هب  ار ، يادخ  ساپس  و 

...ِدْمَْحلا َِرئاَس  ُلُضْفَی  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

26و25/1 .دبای يرترب  اه ، ساپس  ریاس  رب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

اَْنیَلَع َُهل  ٍهَمِْعن  ِّلُک  َناَکَم  ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

27/1 .دراد ام  رب  وا  هک  یتمعن  ره  ياج  هب  ار ، وا  ساپس  سپ 
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ِهِدَمَِأل َعاَطِْقنا  َال  َو  ِِهتَیاَِغل ، َغَْلبَم  َال  َو  ِهِدَدَِعل ، َباَسِح  َال  َو  ِهِّدَِحل ، یَهَْتنُم  َال  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

یم عوطقماـن  شتّدــم  تیاـهن و  نودــب  شرِخآ  باـسح و  یب  شددــع  اــهتنا و  نودــب  شّدــح  هـک  یــساپس  ار ، وا  ساپــس  سپ 
28و27/1 .دشاب

ِهِْوفَع ِِهتَعاَط َو  َیلِإ  ًهَلْصُو  ُنوُکَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

29و27/1 .میروخ دنویپ  وا  شیاشخب  تعاط و  يوس  هب  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

ِِهئاَدْعَأ ِفُویُِسب  ِءاَدَهُّشلا  ِمْظَن  ِیف  ِِهب  ُریِصَن  َو  ِِهئاَِیلْوَأ ، ْنِم  ِءاَدَعُّسلا  ِیف  ِِهب  ُدَعْسَن  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

هب ناگدـش  هتـشک  فیدر  رد  نآ  اب  میـسرب و  تداعـس  هب  شناتـسود  زا  نادنمتداعـس  نیب  رد  نآ  اـب  هک  یـساپس  ار ، وا  ساپـس  سپ 
30و27/1 .مییآرد شنانمشد  ياهریشمش 
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ُهَءاَمَس ُهَضْرَأ َو  ُأَلْمَی  اًدْمَح  ُهَءاَرَو ، َنیِدِماَْحلا  َدْمَح  ُفِّلَُخی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َکَلَف 

6/36 .دزاس رپ  ار  شنامسآ  نیمز و  هک  یساپس  دَراذگ و  رس  تشپ  ار  نارازگ  ساپس  ساپس  هک  یساپس  تسار ، وت  ساپس  سپ 

اَّنَع ِِهب  یَضْرَی  َو  اَّنِم ، ُُهلَّبَقَتَی  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

2/44 .دوش دونشوخ  ام  زا  نآ  ببس  هب  دریذپب و  ام  زا  ار  نآ  هک  یساپس  .ار  يادخ  ساپس  و 

َکِماَوَِدب ُموُدَی  اًدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل 

32/47 .تسا یگشیمه  وت ، ندوب  یگشیمه  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

َِکتَمِْعِنب اًِدلاَخ  اًدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 

33/47 .دَنام دیواج  وت ، تمعن  هارمه  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس  و 

َکَْعنُص يِزاَُوی  اًدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 

34/47 .دنک يربارب  وت ، فطل  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس  و 

َكاَضِر یَلَع  ُدیِزَی  اًدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 

35/47 .دیازفیب تا  يدونشوخ  رب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس  و 

ٍدِماَح ِّلُک  ِدْمَح  َعَم  اًدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 

36/47 .دشاب رازگ  ساپس  ره  ساپس  اب  هارمه  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس  و 

َْکَیلِإ اَّلِإ  ِِهب  ُبَّرَقَُتی  َال  َو  ََکل ، اَّلِإ  یِغَْبنَی  َال  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

37و36/47 .تسج ناوتن  بّرقت  وت ، يوس  هب  زج  نآ  هلیسو  هب  دشابن و  راوازس  وت ، يارب  زج  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

ِرِخْآلا ُماَوَد  ِِهب  یَعْدَتُْسی  َو  ُلَّوَْألا ، ِِهب  ُماَدَتُْسی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

.ددرگ تساوخرد  نآ  هلیسو  هب  نیرِخآ ، ياقب  نیلّوا و  ماود  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

38و36/47

ِهَنِمْزَْألا ِروُرُک  یَلَع  ُفَعاَضَتَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 
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39و36/47 .دوش ربارب  نیدنچ  اه ، نامز  شدرگ  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

ُهَبَتَْکلا َِکباَتِک  ِیف  ُْهتَصْحَأ  اَم  یَلَع  ُدیِزَی  َو  ُهَظَفَْحلا ، ِِهئاَصْحِإ  ْنَع  ُزِْجعَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

رامش هب  وت  باتک  رد  لامعا )  ) ناگدنسیون هچنآ  رب  و  دنشاب ، زجاع  شندرمش  زا  لامعا )  ) ِنانابهگن هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 
40و36/47 .دبای ینوزفا  دنا ، هدروآ 

َدیِج _ َْملا َکَشْرَع  ُنِزاُوی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

41و36/47 .دشاب گنسمه  وت  گرزب  شرع  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

ُُهباََوث َْکیََدل  ُلُمْکَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

42و36/47 .دشاب لماک  وت  دزن  نآ  شاداپ  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

ِِهنِطاَِبل ٌْقفَو  ُهُرِهاَظ  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

اب شرهاظ  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 
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43و36/47 .دشاب ناوخمه  شنطاب 

ُهَْلثِم ٌْقلَخ  َكْدَمْحَی  َْمل  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

44و36/47 .دشاب هدرکن  شیاتس  ار  وت  نآ ، دننام  يا  هدیرفآ  چیه  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

ِهِدیِدْعَت ِیف  َدَهَتْجا  ِنَم  ُناَُعی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

45و36/47 .ددرگ يرای  دیشوک ، نآ  يرایسب  رد  هک  ره  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

ِدْمَْحلا َنِم  َْتقَلَخ  اَم  ُعَمْجَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

46و36/47 .دروآ درگ  ار  يدیرفآ  اه  ساپس  زا  هچنآ  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

ِِهب َكُدَمْحَی  ْنَّمِم  َدَمْحَأ  َال  َو  ُْهنِم ، َِکلْوَق  َیلِإ  ُبَْرقَأ  َدْمَح  َال  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

، يرازگ ساپـس  چیه  دشابن و  تسوت ، راتفگ  رد )  ) هک یـساپس  هب  نآ  زا  رت  کیدزن  یـساپس  چـیه  هک  یـساپس  .تسوت  يارب  ساپس 
47و36/47 .دشابن دَرازگ ، ساپس  ار  وت  هکنآ  زا  رترازگ  ساپس 

ِهِرُوفُِوب َدیِزَْملا  َکِمَرَِکب  ُبِجُوی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

.دَنادرگ مزال  ار  تمعن )  ) یناوارف تمرک ، هارمه  هب  شا  يرایسب  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

48و36/47

َکِهْجَو ِمَرَِکل  ُبِجَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

49و36/47 .دشاب وت  میرک  ِتاذ  راوازس  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

یِّنَع َكاَضِر  َغَْلبَم  ُنوُکَی  اًدْمَح  ِرْکُّشلا ، َهَقیِقَح  َءاَفَْولا َو  ُُغْلبَی  اًدْمَح  ِیْلقَع ، ِیناَِسل َو  یِسْفَن َو  َكُدَمَْحت 

يدونشوخ هزادنا  هب  هک  یساپس  .دسر  شیاتس  تقیقح  لامک و  هب  هک  یـساپس  .دننک  یم  يرازگ  ساپـس  ار  وت  ملقع ، منابز و  منت و 
6/51 .دشاب نم  زا  وت 

دنوادخ ساپس  زا  هدنب ، یناوتان 

؟ یَتَم َال  ُهَرْکُش ؟ يِّدَءُون  یَتَم  ْمَأ  ُهَدْمَح ؟ ُقیُِطن  َْفیَکَف  ِْهَیلِإ ، اَّلِإ  ِهَجاَْحلا  َبَاب  اَّنَع  َقَلْغَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

میناوت نامز  هچ  ای  میروآ  اج  هب  ار  وا  ساپـس  هنوگچ  سپ  .تسب  اـم  رب  دوخ ، يوس  هب  زج  ار  يدـنمزاین  ِرد  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  و 
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19/1 ؟) هاگ چیه   ) نامز هچ  هن ! میرازگ ؟ شرکش 

نانآ يرازگ  ساپس  ندومزآ  تهج  ناگدنب ، یهن 

اَنَرْکُش َِیلَْتبَِیل  اَناَهَن  َو  ...

21/1 .دنک شیامزآ  ار  نامیرازگرکش  ات  دومن  نامیهن  و  ...

یهلا ساپس  و  ادخ ، ناگتشرف  نیرت  کیدزن 

ِْهیََدل ِهیِدِماَح  یَضْرَأ  ِْهیَلَع َو  ِِهتَقِیلَخ  ُمَرْکَأ  ِْهَیلِإ َو  ِِهتَِکئاَلَم  یَنْدَأ  ِِهب  ُهَدِمَح  اَم  ِّلُِکب  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

وا شنایوگ ، ساپس  نیرت  هدیدنسپ  شناگدیرفآ و  نیرت  یمارگ  شناگتشرف و  نیرت  کیدزن  هک  یـساپس  ره  هب  ار ، يادخ  ساپـس  و 
.دنا هدوتس  ار 

25/1
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هدش شیاتس  ِدنوادخ 

ٌدیِمَح ٌِّیلَو  ُهَّنِإ 

.تسا هدوتس  هدنهد  يرای  وا  هک  یتسرد  هب 

30و27/1

ٌدیِجَم ٌدیِمَح  َکَّنِإ 

14/22 .يراوگرزب هدوتس  وت  هک  یتسرد  هب 

...ُدیِمَْحلا ُناَّنَْملا  َکَّنِإ 

.يا هدوتس  هدنهد  تمعن  رایسب  وت  هک  یتسرد  هب 

18/27

ُدیِمَْحلا ُناَّنَْملا  َکَّنِإ 

7/43 .يا هدوتس  هدنهد و  تمعن  رایسب  وت  هک  یتسرد  هب 

ٌدیِجَم ٌدیِمَح  َکَّنِإ 

11/48 .يراوگرزب هدوتس  وت  هک  یتسرد  هب 

ٌدوُمْحَم يِْدنِع  َْتنَأَف 

5/51 .يا هدوتس  نم  دزن  وت  سپ 

تمعن زا  يرازگ  ساپس  رد  اه ، ندب  شیاسآ 

َِکتَمِْعن ِرْکُش  ِیف  اَِنناَْدبَأ  َغاَرَف  ...ْلَعْجا  َو 

14/5 .هد رارق  دوخ  تمعن  يرازگ  ساپس  رد  ار  نامیاه  نت  شیاسآ  و 

يرازگ ساپس  اب  هدنب ، زا  زور  ییادج  ببس 

ٍدْمَِحب اَنَعَّدَو  اَّنَسْحَأ  ْنِإ  ...ٌدیِدَج  ٌثِداَح  ٌمْوَی  اَذَه  َو 
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12/6 .دیوگ دوردب  ار  ام  ساپس  اب  میدرک ، یکین  رگا  .تسا  هزات  ون و  يزور  نیا  و 

نتخاس رپ  ادخ ، ساپس  هب  ار  زور 

...اًرْکُش اًدْمَح َو  ِْهیَفَرَط  َْنَیب  اَم  اََنل  ْأَْلما  َو 

14/6 .زاس رپ  شیاتس  ساپس و  زا  ام  يارب  ار  زور )  ) نآ فرط  ود  و 

ناگدنب يارب  یهلا ، رکش  زا  يا  هرهب  نداد  رارق 

َكِرْکُش ْنِم  اًبیِصَن  ...ِِهتاَعاَس  ْنِم  ٍهَعاَس  ِّلُک  ِیف  اََنل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

.هد رارق  تا  يرازگ  ساپس  زا  یمهس  زور ، نیا  ياه  تعاس  زا  یتعاس  ره  رد  ام  يارب  ادنوادخ 

16/6

اه تمعن  زا  يرازگ  ساپس 

ِمَعِّنلا ِرْکُش  ...ِْریَْخلا َو  ِلاَمِْعتْسِال  ...اَنْقِّفَو  َو 

18/6 .هد قیفوت  اه ، تمعن  ساپس  یکین و  ماجنا  يارب  ار  ام  و 

ناگدیرفآ نیرترازگ  ساپس 

َکِمَِعن ْنِم  َْتَیلْوَأ  اَِمل  ْمُهَرَکْشَأ  ...ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 

20/6 .هد رارق  يا  هتشاد  ینازرا  هک  یتمعن  رب  نانآ  نیرترازگرکش  زا  ار  ام  و 

وا هب  هدننک  ییوکین  زا  هدنب ، يرازگ  ساپس  مدع 

َعَنَطْصا ِنَِمل  ِرْکُّشلا  ِكَْرت  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 
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اَنَْدنِع َهَفِراَْعلا 

3و1/8 .تسا هدرک  یکین  ام  هب  هک  یسک  زا  یساپسان  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

ادخ ساپس  هب  اه ، نابز  نتخاس  لوغشم 

ٍرْکُش ِّلُک  ْنَع  َكِرْکُِشب  اَنَتَنِْسلَأ  ...ْلَغْشا  َو 

1/11 .زاس لوغشم  یساپس  ره  زا  دوخ  ساپس  هب  ار  ام  ياه  نابز  و 

يزوریپ ادخ و  ساپس 

َنیِرِکاَّشِلل ٌزْوَف  ُهُرْکُش  ْنَم  اَی 

1/11 .تسا يزوریپ  نارازگ  ساپس  يارب  وا  ساپس  هک  يا 

ادخ يرازگ  ساپس  رد  یهاتوک 

اَهِرْکُش ِیف  ُتْرَّصَقَف  .َّیَلَع  اَِهب  َتْمَْعنَأ  ٌهَمِْعن  ...ِیُنبُجْحَی  ...

2/12 .مدرک یهاتوک  نآ  يرازگرکش  رد  نم  يدیشخب و  نم  هب  هک  یتمعن  وت ،) زا  تساوخرد  زا   ) ارم دراد  یمزاب 

...ََکل ِرْکُّشلا  ِیف  يِریِصْقَت  َْدنِع  َّقَْحلا  ِیْنقُزْرا  َو 

11/22 .امرف ما  يزور  ار  قح  هب ) فارتعا  ، ) مدومن یهاتوک  ترکش  رد  هک  یماگنه  و 

وکین تشذگ  اب  ناگدیرفآ ، نتشاداو  شیاتس  هب 

ِزُواَجَّتلا ِنْسُِحب  ِهِْقلَخ  َیلِإ  َدَّمََحت  ْنَم  اَی  َو 

10/12 .تسا هتشاداو  دوخ  ساپس  هب  ار  شناگدیرفآ  کین ، تشذگ  اب  هکنآ  يا  و 

شا يزاین  یب  هب  ار ، دوخ  ادخ  ندوتس 

ْمُْهنَع یَنِْغلا  ُلْهَأ  َْتنَأ  َکِْقلَخ َو  ْنَع  ِءاَنَْغلِاب  َتْحَّدَمَت 

11/13 .ییاهنآ زا  يزاین  یب  هتسیاش  دوخ  يا و  هدوتس  تناگدیرفآ  زا  يزاین  یب  هب  ار  دوخ 

ساپس تهج  يرامیب ،) ای  یتسردنت   ) تلاح نیرت  هتسیاش 
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...؟ ََکل ِرْکُّشلِاب  ُّقَحَأ  ِْنَیلاَْحلا  ُّيَأ  یَِهلِإ ، اَی  يِرْدَأ ، اَمَف 

؟ تسا رتراوازس  وت  يارب  يرازگ  ساپس  هب  لاح ، ود  نیا  زا  کی  مادک  مناد  یمن  نم  يادخ  يا 

2/15

شیاتس يارب  يرامیب ،) ای  یتسردنت   ) نامز نیرت  هتسیاش 

...؟ ََکل ِدْمَْحلِاب  َیلْوَأ  ِْنیَْتقَْولا  ُّيَأ  ...یَِهلِإ  اَی  يِرْدَأ ، اَمَف 

؟ دشاب یم  رت  هتسیاش  وت  شیاتس  يارب  تقو ، ود  زا  کی  نیمادک  مناد  یمن  نم  يادخ  يا 

2/15

یکین زا  يرازگ  ساپس 

َهَنَسَْحلا َرُکْشَأ  ...ْنَِأل  ِینْدِّدَس  َو 

9/20 .مرازگ ساپس  ار  نارگید )  ) یکین ات  هد  قیفوت  ارم  و 
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یهلا رکش  ساپس و  هب  هدنب ، ییوگمانشد  لیدبت 

َِکتَمِْعِنل اًرْکُش  ...َْکیَلَع َو  ِءاَنَّثلا  ِیف  اًقاَرْغِإ  َو  ََکل ، ِدْمَْحلِاب  اًقُْطن  ...ٍشُْحف  ِهَظَْفل  ْنِم  ِیناَِسل  یَلَع  يَرْجَأ  اَم  ...ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

ار تتمعن  رکش  تناوارف و  يانث  تدوخ و  يارب  ساپس  تشز ، نخـس  زا  هتخاس  يراج  منابز  رب  ناطیـش )  ) وا هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 
.هد رارق 

13/20

وا هب  هدننکاطع  درف  ندومن  شیاتس  هب  هدنب ، ندش  راتفرگ 

ِیناَطْعَأ ْنَم  ِدْمَِحب  َِنتَْتفَأَف  َکِْقلَخ ، َراَرِش  َیِطْعَتْسَأ  َو  َِکقْزِر ، َلْهَأ  َقِزْرَتْسَأَف  ِراَْتقِْإلِاب ، یِهاَج  ْلِذَْتبَت  َال 

هاگنآ .مبلط  اطع  تدب ، ناگدیرفآ  زا  مهاوخب و  يزور  دنتسه ، وت  راوخ  يزور  هک  یناسک  زا  ات  زیرم ، ورف  یتسدگنت ، اب  ار  مهوکش 
26/20 .موش راتفرگ  هدرک ، اطع  نم  هب  هکنآ  شیاتس  هب 

شیاتس هب  هدنب  نتشامگ 

ِیتَالاَح ِّلُک  ِیف  ََکل  يِدْمَح  َو  َكاَّیِإ ، یِحْدَم  َو  َْکیَلَع ، ِیئاَنَث  ْلَعْجا  َو 

9/21 .هد رارق  تدوخ  يارب  تالاح ، همه  رد  ار  مساپس  تدوخ و  رب  ارم  حدم  تدوخ و  هژیو  ارم  شیاتس  و 

ادخ دمح  هب  نابز ، ییایوگ 

ِیناَِسل َْکیَلَع  ِءاَنَّثلا  ِنْسُح  َكِرْکِذ َو  َكِرْکُش َو  َكِدْمَِحب َو  ْقِْطنَأ  َو 

.امرف ایوگ  دوخ ، يوکین  شیاتس  تدای و  ترکش و  دوخ و  دمح  هب  ار  منابز  و 

5/23

ندش هدوتس  و  تاّبحتسم ، نتخاس  هدنز 

َکَلَه اَهَعَّیَض  ْنَم  ِیتَّلا  َکِضوُُرف  اَشاَح  ٌهَّنُس  اَِهئاَیْحِِإب  َّیَلَع  ِیْنُثت  َال  َو 

تکـاله هب  دادـن ، ماـجنا  ار  نآ  هک  ره  هـک  وـت ، تاـبجاو  رگم  .دیاتـس  یم  ارم  شنتخاـس  هدـنز  رطاـخ  هـب  یّبحتـسم ، لـمع )  ) هـن و 
17/32 .دسر

هدنب زا  شیاه  هتشادزاب  يارب  ادخ ، زا  يرازگ  ساپس 
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...یِّنَع َْتیَوَز  اَم  یَلَع  ََکل  يِرْکُش  ْلَعْجا  َو 

3/35 .هد رارق  یتفرگ  نم  زا  هچنآ  هب  ارم ، يرازگرکش  و 

هدیشخب هدنب  هب  هچنآ  يارب  ادخ ، زا  ساپس 

ِینَْتلَّوَخ اَم  یَلَع  َكاَّیِإ  يِرْکُش  ْنِم  َرَفْوَأ  یِّنَع  َْتیَوَز  اَم  یَلَع  ََکل  يِرْکُش  ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  يدرک ، تمحرم  نم  هب  هچنآ  هب  مرکش  زا  شیب  یتفرگ  نم  زا  هچنآ  هب  ارم ، يرازگرکش  و 

3/35
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نارکاش ساپس  هدنراذگ  رس  تشپ  یساپس 

ُهَءاَرَو َنیِدِماَْحلا  َدْمَح  ُفِّلَُخی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َکَلَف 

6/36 .دَراذگ رس  تشپ  ار  نارازگ  ساپس  ساپس  هک  یساپس  تسار ، وت  ساپس  سپ 

ساپس بجوم 

...ِءاَمْعَّنلا َنِم  اَنَْتلَّوَخ  اَم  یَلَع  ُرْکُّشلا  ََکل  َو  ِءاَلَْبلا ، َنِم  اَنَْتیَقَو  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف 

6/36 .يدیشخب ام  هب  هک  تیاه  تمعن  زا  هچنآ  رب  تسار ، وت  رکش  یتشادهگن و  نآ  زا  ار  ام  هک  ییاهالب  رب  تسار ، وت  ساپس  سپ 

وا رکش  نایاپ  دنوادخ و  ناسحا 

اًرْکُش ُهُمِْزُلی  اَم  َِکناَسْحِإ  ْنِم  ِْهیَلَع  َلَصَح  اَّلِإ  ًهَیاَغ  َكِرْکُش  ْنِم  ُُغْلبَی  َال  اًدَحَأ  َّنِإ  َّمُهَّللا 

( يرگید  ) رکش ار  وا  هک  دروآ  تسد  هب  يزیچ  وت  ناسحا  زا  هکنآ  رگم  دسر ، یمن  تا  يرازگرکش  تیاهن  هب  یسک  انامه  ادنوادخ 
1/37 .دیآ مزال 

دنوادخ ساپس  زا  ناگدنب ، نیرترازگ  ساپس  یناوتان 

َكِرْکُش ْنَع  ٌزِجاَع  َكِداَبِع  ُرَکْشَأَف 

3/37 .تسا زجاع  وت ، رکش  زا  تناگدنب  نیرترازگرکش  سپ 

هدنب يرازگرکش  رب  شاداپ ، موزل 

ْمُهَْتیَفاَکَف َکَنوُد  ُْهنِم  ِعاَِنْتمِالا  َهَعاَِطتْسا  اوُکَلَم  ٌْرمَأ  ...ْمَُهباََوث  ِْهیَلَع  َْتبَجْوَأ  يِذَّلا  َكِداَبِع  َرْکُش  َّنَأَک  یَّتَح  ...ُهَتْرَکَش  اَم  َریِسَی  ُرُکْشَت 

يراک يدـنادرگ -  مزال  ار  اهنآ  شاداپ  هک  تناگدـنب -  يرازگرکـش  ایوگ  هکنیا  ات  .یهد  یم  ازج  یتفریذـپ ، هک  ار  يراک  كدـنا 
6/37 .يا هداد  دزم  ار  اهنآ  ور  نیا  زا  سپ  .دنتشاد  ار  نآ  زا  يراددوخ  ییاناوت  وت ، نودب  نانآ  هک  تسا 

هدنب يرازگ  ساپس  مدع  ادخ و  ناسحا 

ُهْرُکْشَأ ْمَلَف  ََّیلِإ  َيِدْسُأ  ٍفوُْرعَم  ْنِم  ...َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

1/38 .مدرواین اج  هب  ار  نآ  رکش  سپ  دش ، نم  هب  هک  يا  یکین  زا  مروآ  یم  رذع  وت  هاگرد  هب  نم  ادنوادخ 

تمعن يرازگ  ساپس 
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َِکتَمِْعن َرْکُش  ِهِیف  اَنْعِزْوَأ  َو 

.نک ماهلا  ام  هب  ار  تتمعن  رکش  هام )  ) نآ رد  و 

7/43

يرازگ ساپس  هب  تیاده 

ِهِدْمَِحل اَناَدَه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

1/44 .دومرف ییامنهار  شا  يرازگ  ساپس  يارب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس 

ادخ ناسحا  زا  يرازگ  ساپس 
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َنیِرِکاَّشلا َنِم  ِِهناَسْحِِإل  َنوُکَِنل  ِِهلْهَأ  ْنِم  اَنَلَعَج  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

.میشاب نارازگرکش  زا  شناسحا  يارب  ات  .داد  رارق  ساپس  لها  زا  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس 

1/44

هدنب هب  يرازگ ، ساپس  نتخومآ  ماهلا و 

َكَدْمَح ُهَتْمَّلَع  َْتنَأ  َكَدِمَح َو  ْنَم  ُِئفاَُکت  .َكَرْکُش َو  ُهَتْمَْهلَأ  َْتنَأ  َكَرَکَش َو  ْنَم  ُرُکْشَت 

ازج درازگ ، ساپـس  ار  وت  هک  ره  .يا و  هدرک  ماـهلا  وا  هب  وت  ار  يرازگرکـش  هکنآ  لاـح  ینک و  ینادردـق  درک ، رکـش  ار  وت  هک  ره 
7و6/45 .يا هتخومآ  وا  هب  وت  ار  يرازگ  ساپس  هکنآ  لاح  یهد و 

يرازگ ساپس  هب  نامرف 

ِنوُرُفْکَت َال  ِیل َو  اوُرُکْشا  َو 

.دینکن نارفک  ارم  دیرازگ و  رکش  ارم  و 

14/45

يرازگ ساپس  هجیتن 

ْمُکَّنَدیِزََأل ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  َْتُلق : َو 

14/45 .مهد ینوزف  ار  امش  دیرازگ ، رکش  رگا  يدومرف : و 

وا لضف  هب  ادخ ، زا  يرازگ  ساپس 

َِکلْضَِفب َكوُرَکَش  َو 

16/45 .دندرازگ رکش  ار  وت  تلّضفت ، اب  و 

شساپس رد  یهار  ندش  تفای  ماگنه  ات  ادخ ، ساپس 

ٌبَهْذَم َكِدْمَح  ِیف  َدِجُو  اَم  ُدْمَْحلا  َکَلَف 

17/45 .دوش تفای  وت  شیاتس  رد  یهار  هک  اجنآ  ات  تسوت ، يارب  شیاتس  سپ 
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شندوتس يارب  ینخس  ندوب  یقاب  ات  دنوادخ ، ساپس 

ِْهَیلِإ ُفِرَْصنَی  یًنْعَم  َو  ِِهب ، ُدَمُْحت  ٌْظَفل  ِدْمَْحِلل  َیَِقب  اَم  ...ُدْمَْحلا  َکَلَف 

، ددرگزاب نآ  هب  هک  يدوصقم  دنام و  یقاب  يوش  شیاتـس  نآ  اب  هک  يا  هملک  شیاتـس  يارب  هک  اجنآ  ات  تسوت ، يارب  شیاتـس  سپ 
.دشاب هتشاد  دوجو 

17/45

قولخم ندش  هدوتس  طرش 

ٍناَِسل ِّلُِکب  اًدوُمْحَم  ...َناَک  َْکنِم  َكَداَبِع  ِْهیَلَع  َْتَللَد  يِذَّلا  ِْلثِم  یَلَع  ِهِسْفَن  ْنِم  اًقُولْخَم  ٌقُولْخَم  َّلَد  َْول  َو 

، يا هدومرف  ییاـمنهار  دوخ  بناـج  زا  ار  تناگدـنب  نآ  اـب  وـت  هچنآ  دـننام  هب  ار ، يا  هدـیرفآ  شدوـخ  بناـج  زا  يا  هدـیرفآ  رگا  و 
17/45 .تفرگ یم  رارق  شیاتس  دروم )  ) ینابز ره  هب  درک ، یم  ییامنهار 

یهلا ساپس  زا  یهاتوک  توکس و 

َكِدیِمَْحت ْنَع  ُتوُکُّسلا  َِیب  َرَّصَق  ْدَق  َو 

.هتخادنا یهاتوک  هب  وت  ساپس  زا  ارم  توکس ، و 

24/46
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ساپس هدنراد  ادخ ،

ِدْمَْحلا ...ِءاَهَْبلا َو  وُذ  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

11/47 .یشیاتس ییابیز و  ياراد  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

ِدْمَْحلا ...ِءاَهَْبلا َو  وُذ  َکَعَفْرَأ  اَم  ٍعِیفَر  ...ْنِم  َکَناَْحبُس 

.شیاتس ییابیز و  ياراد  ییوت  يا ! هبترمدنلب  رایسب  هک  هبترمدنلب  يا  یهّزنم ! كاپ و 

24/47

دنامزاب نآ  زا  رازگ  ساپس  ره  هک  یساپس 

ٍرِکاَش ِّلُک  ُرْکُش  ُْهنَع  ُرُصْقَی  اًرْکُش  َو  ٍدِماَح ، ِّلُک  ِدْمَح  َعَم  اًدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 

نآ زا  يا  هدنیاتــس  ره  شیاتــس  هـک  یــشیاتس  و  دـشاب ، رازگ  ساپــس  ره  ساپــس  اـب  هارمه  هـک  یــساپس  .تسوـت  يارب  ساپــس  و 
36/47 .دَنامزاب

ادخ نخس  ادخ و  زا  يرازگ  ساپس 

ُْهنِم َِکلْوَق  َیلِإ  ُبَْرقَأ  َدْمَح  َال  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

47و36/47 .دشابن تسوت ، راتفگ  رد )  ) هک یساپس  هب  نآ  زا  رت  کیدزن  یساپس  چیه  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

رازگ ساپس  نیرت  هدنرازگ  ساپس 

ِِهب َكُدَمْحَی  ْنَّمِم  َدَمْحَأ  َال  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

ساپس ار  وت  هکنآ  زا  رترازگ  ساپس  يرازگ ، ساپس  چیه  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

47و36/47 .دشابن دَرازگ ،

تمعن رکش  ماهلا  ادخ و  ّیلو 

ِْهیَلَع ِِهب  َتْمَْعنَأ  اَم  َرْکُش  َکِِّیلَِول  ْعِزْوَأَف  َّمُهَّللا 

61/47 .امرف ماهلا  يا ، هداد  تمعن  وا  هب  هک  ار  هچنآ  ِرکش  دوخ ، ّیلو  هب  سپ  ادنوادخ ،
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هدنب هب  تمعن ، ساپس  ماهلا 

ِهِیف ُهَْلثِم  اَنْعِزْوَأ  َو  ِْهیَلَع ، ِِهب  َتْمَْعنَأ  اَم  َرْکُش  َکِِّیلَِول  ْعِزْوَأَف  َّمُهَّللا 

ماـهلا اـم  هب  تمعن ، رد  ار  رکـش )  ) نآ دـننام  اـمرف و  ماـهلا  يا ، هداد  تمعن  وا  هب  هک  ار  هـچنآ  ِرکـش  دوـخ ، ّیلو  هـب  سپ  ادـنوادخ ،
61/47 .امن

هدش هتشاد  هدنز  هدوتس و  هدنب 

اًدیِمَح ُهَتْشَعَأَف  ...ِِهب  َتِینُع  ْنَم  َِغلاَبَم  ِینْغَِّلب  َو 

105/47 .يا هتشاد  هدنز  هدوتس ، ار  وا  ببس  نیدب  سپ  يا ، هتشاد  تیانع  وا  هب  هک  ناسر  یسک  تاجرد  هب  ارم  و 

هدنب هب  یهلا ، ياطع  زا  يرازگ  ساپس  ماهلا 

ِهِینَْتَیلْوَأ اَِمب  َِیْنثُأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  َو 

114/47 .میوگ ار ) وت  ي   ) انث يا ، هداد  نم  هب  هچنآ  رطاخ  هب  هک  نک  ماهلا  نم  هب  و 

هدنب اب  ادخ ، يرازگ  ساپس  نتخاس  مزالم 

ِوْهَّسلا ِلاَوْحَأ  ِیف  ِهِیْنمِْزلَأ  َْلب  َكَرْکُش ، یِّنَع  ْبِهُْذت  َال  َو 
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َِکئْالِآل َنِیلِهاَْجلا  ِتاَلَفَغ  َْدنِع 

نم اب  تیاه ، تمعن  هب  نانادان  ياـه  یـشومارف  ماـگنه  یهّجوت ، یب  تـالاح  رد  هشیمه  ار  نآ  هکلب  .ریگن  نم  زا  ار  تیرازگرکـش  و 
.نادرگ هارمه 

114/47

هدنب زا  ادخ ، ساپس  نتخاسن  لیاز 

َكَرْکُش یِّنَع  ْبِهُْذت  َال  َو 

114/47 .ریگن نم  زا  ار  تیرازگرکش  و 

نارازگ ساپس  ساپس  زا  رتالاب  یساپس 

َنیِدِماَْحلا ِدْمَح  َقْوَف  َكاَّیِإ  يِدْمَح  ...ْلَعْجا  َو 

115/47 .هد رارق  نارازگ  ساپس  همه  ِساپس  زا  رتالاب  تدوخ ، ّقح  رد  ار  ما  يرازگ  ساپس  و 

ساپس راوازس  ادخ ،

ََیلِإ َکِعِینَص  ِنْسُح  یَلَع  ٌلْهَأ -  ِدْمَْحِلل  َْتنَأ  َو  َكُدَمْحَأ -  یَِهلِإ 

1/51 .نم هب  تا  یکین  ییوکین  رب  یساپس ، هتسیاش  وت  مرازگ و  ساپس  ار  وت  نم ، يادخ 

ادخ زا  هدنب ، يازجا  ِيرازگ  ساپس 

ِیْلقَع ِیناَِسل َو  یِسْفَن َو  َكُدَمَْحت 

6/51 .دننک یم  يرازگ  ساپس  ار  وت  ملقع ، منابز و  منت و 

رکشل هاپس 

هتشذگ ندش  يرپس 

رجف مد  هدیپس 

ساپس شیاتس 
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متس

تمایق زور  رد  ناگدنب ، هب  ندشن  متس 

َنوُمَلُْظی َال  ْمُه  ْتَبَسَک َو  اَِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يَزُْجت  َمْوَی 

12/1 ، 11/24 .دننیبن متس  زگره  نانآ  دوش و  هداد  ازج  هدرک ، بسک  هچنآ  هب  سک  ره  هک  يزور 

ندید متس  ادخ و  نید  نتخاس  دنمجرا 

ْمِهِمُولْظَم ْنِم  َِکنیِد  ِزاَزْعِإ  ِیف  َتْرَّثَک  ْنَم  ...یَلَع  ْمُهْرُکْشا  َو 

.نک تیانع  شاداپ  دندید ، اه  متس  تنید  نتخاس  دنمجرا  رطاخ  هب  هک  ار  يرایسب  دارفا  نآ  و 

8/4

ندیسر هدید  متس  دایرف  هب 

ِفیِهَّللا ِكاَرْدِإ  ...ِْریَْخلا َو  ِلاَمِْعتْسِال  اَنِماَّیَأ ، ِعیِمَج  ِیف  ...اَذَه َو  اَنِمْوَی  ِیف  اَنْقِّفَو  َو 

.هد قیفوت  هدید ، متس  نداد  يرای  یکین و  ماجنا  يارب  ار  ام  نامیاهزور ، همه  رد  ام و  زورما  رد  و 

18/6

رگمتس ندومن  يرای  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

اًِملاَظ َدُضْعَن  ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 
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4و1/8 .مینک کمک  ار  يرگمتس  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

هدید متس  ِندنادرگ  راوخ  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

اًفوُْهلَم َلُذَْخن  ...ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

4و1/8 .مینادرگ راوخ  ار  يا  هدید  متس  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

هدنب رب  هاشداپ ، ندومن  متس 

ُناَْطلُّسلا اَنَمَّضَهَتَی  ...ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو 

6/8 .دنک متس  ام  هب  هاشداپ  هکنیا  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

دوخ هب  هدننک  متس  هدنب  دننام  نتفگ ، نخس 

...ِهِسْفَِنل ِِملاَّظلا  ِلِیلَّذلا  ِْدبَْعلا  َلاَقَم  ُلُوقَأ  َْلب  ...

7/12 .میوگ یم  نخس  هدومن  متس  دوخ  هب  هک  راوخ  يا  هدنب  دننامه  هکلب  ...

ادخ هاگرد  هب  هدننک  هبوت  زا  هدنب ، ندوبن  رتراکمتس 

ِْهیَلَع َتْدُعَف  َْکَیلِإ  َباَت  ْنَم  ِمَلْظَِأب  اَنَأ  اَم  َو 

11/12 .مشاب یمن  يا ، هدومن  یکین  وا  هب  وت  هک  تهاگرد  هب  هدننک  هبوت  زا  رتراکمتس  نم  و 

ناگدید متس  نامولظم و  هب  ادخ ، يرای 

َنیِمُولْظَْملا َنِم  ُُهتَرُْصن  َْتبُرَق  ْنَم  اَی  َو 

3/14 .تسا کیدزن  ناگدید  متس  هب  وا  يرای  هک  یسک  يا  و 

نارگمتس یهلا و  ددم 

َنیِِملاَّظلا ِنَع  ُُهنْوَع  َدَُعب  ْنَم  اَی  َو 

.تسا رود  نارگمتس  زا  شددم  هک  یسک  يا  و 

4/14
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متس زا  هدنب ، نمشد  رگمتس و  نتشادزاب 

...َِکتَّوُِقب یِْملُظ  ْنَع  يِّوُدَع  یِِملاَظ َو  ْذُخ  َو 

6/14 .رادزاب نم  هب  ندرک  متس  زا  دوخ  يورین  اب  ار  منمشد  نم و  هب  هدننک  متس  و 

رگمتس هب  ادخ ، ندادن  متس  تصخر 

یِْملُظ َُهل  ْغِّوَُست  َال  َو 

.نادرگن ناسآ  نم  رب  ار  وا  ندرک  متس  و 

7/14

رگمتس ربارب  رد  هدنب ، يرای 

ًءاَفِش ِِهب  یِْظیَغ  ْنِم  ُنوُکَت  ًهَرِضاَح ، يَوْدَع  ِْهیَلَع  ِینِدْعَأ 

8/14 .دبای يدوبهب  نآ  اب  نم  مشخ  هک  يا  هدامآ  ِندومن  يرای  .نک  يرای  وا  لباقم  رد  ارم 

وا هب  رگمتس  متس  ضوع  رد  هدنب ، ندنادرگ  وفع  لومشم 
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َكَْوفَع ِیل  ِهِْملُظ  ْنِم  ِینْضِّوَع  ...َّمُهَّللا 

9/14 .شخبب ارم  دومن ، نم  هب  وا  هک  یمتس  ضوع  رد  ادنوادخ 

وا اب  رگمتس  يراتفردب  ضوع  رد  هدنب ، هب  تمحر  ياطع 

َکَتَمْحَر ِیب  ِهِعِینَص  ِءوُِسب  ِیْنلِْدبَأ  ...َّمُهَّللا 

9/14 .نک اطع  نم  هب  ار  تتمحر  شا ، يراتفردب  ياج  هب  ادنوادخ 

هدنب رظن  رد  ندیشک ، متس  ندنادرگ  دنسپان 

َِملْظَأ ْنَأ  ْنِم  ِینِقَف  َمَلْظُأ  ْنَأ  ََّیلِإ  َتْهَّرَک  اَمَکَف  َّمُهَّللا 

.نک ظفح  ندومن  متس  زا  ارم  يدومن ، دنسپان  مرظن  رد  ار  ندیشک  متس  هک  نانچمه  دنوادخ 

10/14

ندرک متس  زا  هدنب ، نتشاد  هگن 

َِملْظَأ ْنَأ  ْنِم  ِینِقَف  ...

10/14 .نک ظفح  ندومن  متس  زا  ارم  سپ  ...

متس رب  رگمتس ، نداد  همادا  ببس 

یِْملُظ یَلَع  َّرُِصیَف  َكِراَْکنِإ ، ْنِم  ِْنمَْألِاب  ُْهِنتْفَت  َال  ...َّمُهَّللا 

.دنک يراشفاپ  نم  رب  ندومن  متس  هب  ات  نکن ، شیامزآ  ترفیک  زا  ینمیا  هب  ار  وا  ادنوادخ 

12/14

متس رفیک )  ) نداد ناشن 

َنیِِملاَّظلا َتْدَعْوَأ  اَم  ٍلِیلَق  اَّمَع  ُْهفِّرَع  َو 

12/14 .امنب وا  رب  يدومن ، دیدهت  نآ  هب  ار  نارگمتس  هچنآ  و 

زیخاتسر ات  رگمتس ، ندشن  رفیک  ّتلع 
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ٍهَقِداَص َو ٍهَِّیِنب  َْکنِم  ِینْدِّیَأ  ...ِلْصَْفلا  ِمْوَی  َیلِإ  ِینَمَلَظ  ْنَّمِم  ِماَِقْتنِالا  ِكَْرت  ِیل َو  ِذْخَْألا  ِریِخَْأت  ِیف  َكَدـْنِع  ِیل  ُهَرَیِْخلا  َِتناَک  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 
ٍِمئاَد ٍْربَص 

ّتین هب  ارم  سپ  دـشاب ، یم  ریخاتـسر  زور  اـت  مرگمتـس  ندیـسرن  رفیک  هب  مّقح و  نتفرگ  ریخأـت  رد  وـت  دزن  نم  ریخ  رگا  ادـنوادخ و 
14/14 .هد يرای  مئاد  ییابیکش  هناقداص و 

هدشرفیک هب  تبسن  ادخ ، ندوبن  راک  متس 

ِیل ٍِملاَظ  ُْریَغ  َْتنَأَف  ِیْنبِّذَُعت  ْنِإَف 

.یتسین نم  هب  راکمتس  ینک  باذع  ارم  رگا  سپ 

31/16

َْتبَقاَع ْنَِمل  ٍِملاَظ  ُْریَغ  َکَّنَِأب  ٌهَفِرَتْعُم  ِهَّیِرَْبلا  ُّلُکَف 

8/37 .یتسین رگمتس  يدومن ، تبوقع  ار  هک  ره  وت  هک  دننک  یم  فارتعا  ناگدیرفآ  همه  سپ 

هدننک متس  متس  زا  يریگولج 

ِینَمَلَظ ْنَم  یَلَع  اًدَی  ِیل  ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  یتسد  درک ، متس  نم  هب  هکنآ  رب  میارب  و 

8/20

هدنب رب  ندشن  متس  ببس 

734 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1438 

http://www.ghaemiyeh.com


یِّنَع ِْعفَّدِلل  ٌقیِطُم  َْتنَأ  َّنَمَلْظُأ َو  َال  َو 

14/20 .ییاناوت نم  زا  عافد  رب  وت  هک  یلاح  رد  دوشن ، متس  نم  رب  هک ) نک  نانچ   ) و

نارگید هب  هدنب ، ندرکن  متس  ببس 

یِّنِم ِْضبَْقلا  یَلَع  ُرِداَْقلا  َْتنَأ  َّنَِملْظَأ َو  َال  َو 

14/20 .يراد مزاب  يرداق  وت  هک  یلاح  رد  منکن ، متس  یسک  رب  هک ) نک  نانچ   ) و

هدنب متس  زا  نمشد ، یگدوسآ 

اًِرثْءُوم ...ٍءاَوَس  ٍَهلِْزنَِمب  اَمُْهنِم  َّیَلَع  ُدِرَی  اَِمب  َنوُکَأ  یَّتَح  ِبَضَْغلا ، اَضِّرلا َو  ِلاَح  ِیف  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدـلا َو  ِیف  َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحِالا  ...ِیْنقُزْرا  َو 
يِرْوَج یِْملُظ َو  ْنِم  يِّوُدَع  َنَمْأَی  یَّتَح  ِءاَدْعَْألا ، ِءاَِیلْوَْألا َو  ِیف  اَمُهاَوِس  اَم  یَلَع  َكاَضِِرل 

يدونـشوخ و  ) ود نآ  زا  هچنآ  هب  ات  .هد  يزور  ترخآ  ایند و  رد  اـه ، شزغل  زا  يراد  نتـشیوخ  مشخو ، يدونـشوخ  لاـح  رد  ارم  و 
يدونـشوخان و  ) ود نآ  ریغ  رب  ار  وت  يدونـشوخ  نانمـشد ، ناتـسود و  هرابرد  .مشاب  هتـشاد  ناـسکی  یلاـح  دـسر ، یم  نم  هب  مشخ )

13/22 .دشاب نمیا  نم  متس  ملظ و  زا  منمشد  ات  .مرامش  مّدقم  وت ) ینامرفان 

رگمتس هاشداپ  ره  ّرش  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ٍدِینَع ٍناَْطلُس  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  يرگمتس  ِهاشداپ  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

رگمتس هاشداپ  زا  سرت  دننامه  نیدلاو ، زا  سرت 

ِفوُسَْعلا ِناَْطلُّسلا  َهَْبیَه  اَمُُهباَهَأ  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

5/24 .مشاب كانمیب  هماکدوخ ، هاشداپ  زا  سرت  نوچمه  مردام ) ردپ و   ) ود ره  زا  هک  نادرگ  نانچ  ارم  ادنوادخ 

دنزرف اب  نتفگ  نخس  رد  نیدلاو  يّدعت 

...اَمَُهل ُُهْتبَهَو  ْدَقَف  ...ٍلْوَق  ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَیَّدَعَت  اَم  َّمُهَّللا َو 

9/24 .مدیشخب ناشیا  هب  ار  نآ  سپ  دنا ، هدومن  يّدعت  نتفگ ، نخس  رد  نم  رب  هچنآ  ادنوادخ و 

نتسج هانپ  ادخ  لدع  هب  متس ، ملظ و  زا 
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َِکلْدَِعب ِْملُّظلا  َنِم  َنیِراَج  _ ُْملا ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

.هد رارق  دنا ، هدروآ  هانپ  وت  لدع  هب  نارگید )  ) متس زا  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

11و10/25

هدید متس  ناگیاسمه  يرای 

ْمِهِمُولْظَم ِهَرُْصن  ...ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

.هد قیفوت  ناش ، هدید  متس  ِيرای  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 

2/26

راکمتس ناگیاسمه  زا  نتشذگرد 
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ْمِهِِملاَظ ْنَع  ِزُواَجَّتلِاب  ُضِرْعُأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .منک رظن  فرص  یشوپ  مشچ  اب  ناشرگمتس  زا  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

متس ملظ و  هب  هدنب ، هدنناشک  یلام 

...ٍیَْغب َیلِإ  اًیِّدََأت  ْوَأ  ًهَلیِخَم  ِیل  ُثِدُْحی  اَم  ِلاَْملا  َنِم  یِّنَع  ِوْزا  َو 

3/30 .زاس رود  نم  زا  ار  دناسرب  يرگمتس  هب  ای  دروآ  شیپ  يدنسپدوخ  میارب  هک  یلام  و 

هدنب ندومن  متس  دوخ  هب 

ُهَسْفَن ِِهب  َمَلَظ  اَم  یَصْحَأ  ...يَدُْهلا  ُرََصب  َُهل  َحَتَْفنا  اَذِإ  یَّتَح  ...

.درمش هدرک ، متس  دوخ  هب  نآ  اب  هچنآ  دش ، هدوشگ  وا  يارب  تیاده  مشچ  هک  نیمه  اّما  ...

7/31

یِسْفَن اَهِْملُظ  یَلَع  یِسْفَِنل  ْبَه  َو 

9/39 .شخبب ما ، هدرک  دوخ  هب  هک  یملظ  رطاخ  هب  ارم  و 

ادخ رهق  زا  نارگدادیب ، سرت 

َِکتاَوَطَس ِمِیلَأ  ْنِم  َنوُدَتْعُْملا  ُفاَخَی  اَمِم  ُنَمَْأت  َو  َِکتاَِعبَت ، ْنِم  اَِهلاَیِح  یَلَع  ٍهَحِراَج  ُّلُک  اَِهب  ُمَلْسَت  ًَهبَْوت  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا َو 

زا دوخ  مهس  هب  يوضع  ره  نآ  اب  هک  يا  هبوت  .منک  یم  هبوت  تهاگرد  هب  نم  انامه  ادنوادخ و 

22/31 .دشاب ناما  رد  دنسرت ، یم  نارگدادیب  هک  تکاندرد  ياهرهق  زا  دَنام و  ملاس  تیاهرفیک 

یهلا متس  زا  ندیسرتن  تیصعم و  ماجنا 

َكاَصَع ْنَم  یَلَع  َكُرْوَج  یَشُْخی  َال 

16/37 .ینک متس  درک ، تیصعم  ار  وت  هک  یسک  رب  هک  تسین  نآ  زا  یمیب 

هدنب روضح  رد  يا ، هدید  متس  هب  ندش  متس 

ُهْرُْصنَأ ْمَلَف  ِیتَرْضَِحب  َِملُظ  ٍمُولْظَم  ْنِم  َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
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1/38 .مدرکن يرای  ار  وا  سپ  دش ، متس  وا  هب  نم  روضح  رد  هک  يا  هدید  متس  زا  مروآ  یم  رذع  وت  هاگرد  هب  نم  ادنوادخ 

هدننک متس  يارب  شزرمآ  بلط 

یِّنِم ِِهب  ََّملَأ  اَم  َُهل  ْرِفْغاَف  ...ِْهیَلَع  َتْرَظَح  اَم  یِّنِم  َلاَن  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

متـس نم  رب  هک  ار  وا  سپ  يدوب ، هتـسنادن  زیاج  وا  رب  هک  تفرگ ) يزیچ  نم  زا  و   ) دناسر یبیـسآ  نم  هب  هک  يا  هدنب  ره  ادـنوادخ و 
.زرمایب دومن ،

2/39

هدیسر وا  هب  یمتس  هدنب ، زا  هکنآ  هرابرد  تساوخرد 

ِیبَبَِسب ْوَأ  ِیب  ُهَقَِحل  ...َكِدِیبَع  ْنِم  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
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...َكِدْجُو ْنِم  یِّنَع  ِهِضْرَأ  ...ٌْملُظ 

دونـشوخ نم  زا  دوخ ، يرگناوت  اب  ار  وا  هدش ، وا  هب  یمتـس  نم ، هلیـسو  هب  ای  نم  تسد  هب  هک  تناگدـنب  زا  يا  هدـنب  ره  ادـنوادخ و 
4/39 .نادرگ

ناراک متس  رب  ادخ ، وفع 

َنیِِملاَّظلا َكُْوفَع  َلِمَش  ْدَق  ْمَک  َو 

.تفرگ ارف  ار  نارگمتس  هک  توفع  رایسب  هچ  و 

9/39

نارگمتس هرهچ  ندش  هایس  زور 

ِهَماَدَّنلا ِهَرْسَْحلا َو  ِمْوَی  ِیف  ِهَمَلَّظلا  ُهوُجُو  ُّدَوْسَت  َمْوَی  اَنَهوُجُو  ْضَِّیب  َو 

16/42 .نادرگ دیفس  ار  ام  ياهراسخر  دوش ، یم  هایس  نارگمتس  ياه  هرهچ  هک  يزور  ینامیشپ ، ترسح و  زور  رد  و 

رگمتس اب  نتشاد  فاصنا 

اَنَمَلَظ ْنَم  َفِْصُنن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 

10/44 .مینک راتفر  هنافصنم  هدومن ، ملظ  ام  هب  هک  یسک  اب  هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام  و 

یهلا عنم  ندوبن  متس  يور  زا 

اًیِّدَعَت َکُْعنَم  ْنُکَی  َْمل  َْتعَنَم  ْنِإ 

.تسین متس  يور  زا  تنتشاد  عنم  ینک ، عنم  رگا 

5/45

یهلا تلهم  دوخ و  هب  ندومن  متس  دصق 

ِْملُّظلِاب ِهِسْفَِنل  َدَصَق  ْنَم  َْتلَْهمَأ  َو 

9/45 .يا هداد  تلهم  هدومن ، متس  دصق  دوخ  هب  هک  ار  یسک  و 
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یشومارف دوخ و  هب  متس 

َكِْرتِِسب اَنُْرتْسا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...اَنَسُْفنَأ  ِهِیف  اَنْمَلَظ  ٍناَیِْسن  یَلَع  ْوَأ  اَّنِم ، ٍدُّمَعَت  یَلَع  ٍهَئیِطَخ  ْنِم  ِهِیف  اَْنبَسَتْکا  ...اَم  َّمُهَّللا َو 

رب سپ  میدرک ؛ متـس  دوخ  هب  نآ  رد  هک  يا  یـشومارف  ای  میتفر ، شراب  ریز  دـمع  يور  زا  هاـم )  ) نآ رد  اـم  هک  ییاـطخ  ادـنوادخ و 
47/45 .ناشوپب دوخ  هدرپ  هب  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و 

شمکح رد  لدع  يور  زا  ادخ ، ندرکن  ملظ 

ِهِیف ُروَُجت  َال  َِکئاَضَق  ْنِم  ًالْدَع  ِجَرْخ  _ َْملا َِهلوُهُس  ْنِم  ُهَطَْنقَأ  اَم  َو 

یمن متـس  نآ  رد  هک  تسوـت ، مکح  رد  لدـع  يور  زا  شیاـه ) يراـتفرگ  هـمه  ! ) نتفاـی ییاـهر  یناـسآ  هـب  زا  تـسا  دـیماان  هـچ  و 
20/46 .ینک

وا هنافصنم  مکح  و  دنوادخ ، ندومنن  ملظ 

ِْهیَلَع ُفیَِحت  َال  َکِمْکُح  ْنِم  اًفاَْصنِإ  ...ِجَرْخ  _ َْملا َِهلوُهُس  ْنِم  ُهَطَْنقَأ  اَم  َو 

.ییامن یمن  افج  وا  رب  هک  تسوت ، هنافصنم  مکح  زا  شیاه ) يراتفرگ  همه  ! ) نتفای ییاهر  یناسآ  هب  زا  تسا  دیماان  هچ  و 

20/46
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متس راگنز  شیادز  ادخ و  ّیلو 

َِکتَقیِرَط ْنَع  ِرْوَْجلا  َءاَدَص  ِِهب  ُلْجا  َو 

.يادزب تهار  زا  ار  متس  راگنز  وا  اب  و 

62/47

ادخ نید  ياه  هناشن  ندناریم  ناراکمتس و 

َِکنیِد ِِملاَعَم  ْنِم  َنوُِملاَّظلا  ُهَتاَمَأ  اَم  ِِهب  ِیْحَأ  َو 

62/47 .نادرگ هدنز  ار  دننک  یم  وحم  تنید  ياه  هناشن  زا  نارگمتس  هچنآ  وا  اب  و 

هدنب ندادن  رارق  نارگمتس  نابیتشپ 

اًریِهَظ َنیِِملاَّظِلل  ِیْنلَعَْجت  َال  َو 

132/47 .هدن رارق  نارگمتس  نابیتشپ  ارم  و 

یهلا نامرف  رد  متس ، ندوبن 

ٌْملُظ َکِمْکُح  ِیف  َْسَیل  ُهَّنَأ  ُتِْملَع  ْدَق 

.تسین متس  وت  نامرف  رد  هک  ما  هتسناد 

15/48

ندرک متس  هب  فیعض ، يدنمزاین 

ُفیِعَّضلا ِْملُّظلا  َیلِإ  ُجاَتْحَی  اَمَّنِإ 

.تسا ندرک  متس  هب  دنمزاین  فیعض ، انامه 

15/48

ندرک متس  زا  ادخ ، يرترب 

اًرِیبَک اُولُع  َِکلَذ  ْنَع  یَِهلِإ  اَی  َْتَیلاَعَت  ْدَق 
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رترب و ندرک ) متس   ) نآ زا  نم -  يادخ  يا  وت - 

15/48 .يرتالاو

شیاه هلیح  هلیسو  هب  زواجتم ، متس 

ِهِِدیاَکَِمب ِیناََغب  ٍغَاب  ْنِم  ْمَک  َو 

7/49 .درک متس  نم  هب  شیاه  گنرین  اب  هک  يرگمتس  رایسب  هچ  و 

رگمتس اب  ادخ ، راتفر 

ِِهتَْرفُح يَوْهَم  ِیف  ُهَتْدَدَر  َو  ِِهتَْیبُز ، ِیف  ِهِسْأَر  ِّمُِأل  ُهَتْسَکْرَأ  ...ِِهتَریِرَس  َلَغَد  ...یَِهلِإ  اَی  َْتیَأَر  اَّمَلَف 

(، دوب هدـنک  راکـش  يارب  هک   ) شلادوگ رد  رـس  زغم  اب  ار  وا  يدرک ، هظحالم  ار  وا  نطاـب  یهاـبت  نم -  يادـخ  يا  هک -  نیمه  سپ 
8/49 .يدنادرگزاب شلادوگ  هاگترپ  رد  ار  وا  .يدومن و  نوگنرس 

هدنب يراک  متس  ادخ و  باذع 

ُِملاَّظلا اَنَأَف  ْبِّذَُعت  ْنِإ 

.مراکمتس هک  متسه  نم  نیا  ینک ، رفیک  رگا 

14/51

گنج زین  لادج و  زیتس 

ینمشد ییوج  هزیتس 

ناربمایپ بیذکت  نایوج و  هزیتس 

...ِبیِذْکَّتلِاب ْمَُهل  َنیِِدناَعُْملا  ِهَضَراَعُم  َْدنِع  ِْبیَْغلِاب  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ْنِم -  ْمُهُوقِّدَصُم -  ِلُسُّرلا َو  ُعاَْبتَأ  َّمُهَّللا َو 
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ٍناَوْضِر ٍهَرِفْغَِمب َو  َْکنِم  ْمُهْرُکْذاَف 

، دندش یم  وربور  نایوج  هزیتس  بیذـکت  اب  هک  یماگنه  رد  نیمز ، لها  زا  ناربمایپ  ِیناهنپ  ِناگدـننک  قیدـصت  ناوریپ و  ادـنوادخ و 
2و1/4 .نک دای  اهنآ  زا  يدونشوخ ، شزرمآ و  هب  سپ 

وج هزیتس  رب  هدنب ، يزوریپ 

ِینَدَناَع ْنَِمب  اًرَفَظ  ...ِیل  ْلَعْجا  َو 

8/20 .هد رارق  يا  يزوریپ  دومن ، يراگزاسان  نم  اب  هکنآ  رب  میارب  و 

ادخ نانمشد  اب  هدنب ، نادنزرف  ییوج  هزیتس 

َنیِضِْغبُم َنیِِدناَعُم َو  َِکئاَدْعَأ  ِعیِمَِجل  ...ْمُْهلَعْجا  َو 

3/25 .هد رارق  تنانمشد  همه  ِزوت  هنیک  وج و  هزیتس  ار  منادنزرف )  ) نانآ و 

ادخ اب  زیتس  يارب  يّدض ، ندوبن 

َكَِدناَُعیَف َکَعَم  َّدِض  َال  يِذَّلا  َْتنَأ 

.دنک ینمشد  وت  اب  ات  يرادن  يّدض  هکنآ  ییوت 

20/47

ادخ ینامرفان  ِندوبن  ییوج  هزیتس  يور  زا 

ََکل ًهَدَناَعُم  َال  َِکیْهَن ، َیلِإ  َكَْرمَأ  ََفلاَخَف 

68/47 .وت اب  دانع  يور  زا  هن  .تفاتش  تیهن  هب  هدومن ، تفلاخم  تنامرف  اب  سپ 

ادخ اب  ندومن  ییوج  هزیتس 

ََکل َنیِِدناَعُْملا  ِِهب  َتْهَبَج  اَِمب  ِینْهَبَْجت  َال 

.نزن ما  یناشیپ  رب  در  تسد  يا ، هدز  دوخ  اب  نایوج  هزیتس  یناشیپ  رب  در  تسد  هک  هنوگنامه 

هدجس  116/47
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هدجس رکذ  نتفگ  ندومن و  هدجس 

...َكِدوُجُس ِیف  ُلوُقَت  ُدُجْسَت َو  َُّمث  َکَتَجاَح  ُرُکْذَت  َو 

25/13 ...ییوگ یم  تا  هدجس  رد  ینک و  یم  هدجس  سپ  .يرب  یم  مان  ار  دوخ  تجاح  و 

مشچ یهایس  ندش  ناهنپ  ات  هدجس ، هجیتن 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...َياَتَقَدَح  َأَّقَفَتَت  یَّتَح  ََکل  ُتْدَجَس  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

يدب ندرب  نیب  زا  راوازس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  دیآ ، نوریب  هساک  زا  منامشچ  یهایس  ات  میامن  هدجس  تیارب  ردقنآ  رگا  نم  يادخ  يا 
30/16 .متسین میاه  يدب  زا  يا 

دوجس عوکر و  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس  اب  قباطم  يزامن 

...اَهِدوُجُس اَهِعوُکُر َو  ِیف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  َُکلوُسَر  َكُْدبَع َو  ُهَّنَس  اَم  یَلَع  اَِهتاَقْوَأ  ِیف  اََهل  َنیِّدَءوُْملا  ...ََهلِْزنَم  اَهِیف  اَْنلِْزنَأ  َو 
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رب تیاهدورد  هک   ] وت لوسر  هدنب و  هک  یتّنـس  نامه )  ) هب دوخ -  تاقوا  رد  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  نوچمه  زامن ، هرابرد  ار  ام  و 
.دنا هدروآ  اج  هب  داد -  رارق  نآ  دوجس  عوکر و  رد  داب ] شنادناخ  وا و 

9/44

جنر یتخس 

خزود شتآ  یتخس  زا  باحصا ،  نیعبات  ییاهر 

...ِراَّنلا ِهَّبَک  ...ْنِم  ُهَْنتِْفلا  ِِهب  ُعَقَت  اَّمِم  ْمُهَِیفاَُعت  َو 

.یشخب تیفاع  تسا ، شتآ  یتخس  زا  ییاه  شیامزآ  هدنروآدوجو  هب  هک  هچنآ  زا  ار  ناشیا  و 

18/4

راگزور ياه  هودنا  اهدماشیپ و  یتخس 

ِناَمَّزلا ِِبئاََون  َّدَح  اَنِفْکا  َو 

.رادهگن راگزور  ثداوح  یتخس  زا  ار  ام  و 

10/5

اه یتخس  يدنت  ندش  هتسکش 

ِِدئاَدَّشلا ُّدَح  ِِهب  ُأَثْفَی  ْنَم  اَی  َو 

1/7 .ددرگ یم  مارآ  وا  اب  اه  يراوشد  تّدش  هک  یسک  يا  و 

راوشد ياهراک  نتشگ  ناسآ  ادخ و  تردق 

ُباَعِّصلا َِکتَرْدُِقل  ْتَّلَذ 

2/7 .دش ناسآ  وت  ییاناوت  هب  اه  یتخس 

اه یتخس  رد  هاگهانپ  ادخ ،

ِتاَِّملُْملا ِیف  ُعَْزفَْملا  َْتنَأ  َو  ِتاَّمِهُْمِلل ، ُّوُعْدَْملا  َْتنَأ 
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4/7 .اه یتخس  رد  سردایرف  ییوت  اه و  يراوشد  يارب  هدش  هدناوخ  ییوت 

اه يراوشد  اه و  یتخس  ندشن  فرطرب 

َْتفَشَک اَم  اَّلِإ  اَْهنِم  ُفِشَْکنَی  َال  َو  َْتعَفَد ، اَم  اَّلِإ  اَْهنِم  ُِعفَْدنَی  َال  ...

.دوش یمن  فرطرب  ینک ، فرطرب  وت  هچنآ  زج  اهنآ  زا  ددرگ و  یمن  رود  ینک ، رود  وت  هچنآ  زج  اهنآ  زا 

4/7

هدنب رب  هدمآ ، دورف  يراتفرگ )  ) ینیگنس ندوب  راوشد 

ُُهْلِقث ِینَدَّأَکَت  ْدَق  اَم  ِّبَر  اَی  ِیب  َلََزن  ْدَق 

5/7 .تسا راوشد  نم  رب  نآ  ینیگنس  هک  هدمآ  دورف  يزیچ  نم  رب  نم ، راگدرورپ  يا 

هدومن راوشد  ادخ  هچنآ  يارب  يا  هدننک  ناسآ  ِدوبن 

َتْرَّسَع اَِمل  َرِّسَیُم  َال  َو 

7/7 .تسین يا  هدننک  ناسآ  يدرک ، راوشد  هچنآ  يارب  و 
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راگزور یتخس  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ُناَمَّزلا اَنَبُْکنَی  ...ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو 

6/8 .دیامن یتخس  راچد  ار  ام  هنامز  هکنیا  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

یتخس رد  یگدنز  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ٍهَّدِش ِیف  ٍهَشیِعَم  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَن  َو 

.یتخس رد  یگدنز  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

8/8

ایند زا  نتفر  زا  شیپ  هدنب ، یتخس  ندومن  ناسآ 

َریِسَْعلا َِیل  َكِریِْسیَِتب  اَذَه  یِِفقْوَم  ْنَع  ِیلاَوَز  َْلبَق  ِیلْءوُس  ِْلیَن  ...ِیتَِبلَط َو  ِحُْجِنب  ِینَّلََوت  َو 

ما يراـی  نـم  يارب  یتخـس  ندرک  ناـسآ  اـب  ناـکم ، نـیا  زا  مـنتفر  زا  لـبق  متـساوخرد ، نتفاـی  ما و  هتـساوخ  نتــشگ  هدروآرب  هـب  و 
23/13 .امرف

شیاشگ یتخس و 

َکِجَرَف َیلِإ  ِهَّدِّشلا  ِهِذَه  ْنِم  ِیتَماَلَس  ...ْلَعْجا  َو 

6/15 .هد رارق  تشیاشگ  هب  ار  یتخس  نیا  زا  ما  یتسردنت  و 

يدب هب  مادقا  رد  هدنب ، ندوب  تخس 

...یِّنِم ِءوُّسلا  یَلَع  اًماَْدقِإ  ُّدَشَأ  ...ْنَم  َو 

؟23/16 تسا رت  كاب  یب  تشز  لامعا  رب  نم  زا  یسک  هچ  و 

لطاب رد  هدنب ، یکاب  یب  ندوب  تخس 

ِیبُونُذ ِرْکِذ  یَلَع  َرِْدقَأ  ْوَأ  ِیبُویُع ، ََکل  َیِصْحُأ  ْنَأ  ْنِم  ...اًرُّوَهَت  ِلِطاَْبلا  ِیف  ُّدَشَأ  ...یَِهلِإ  اَی  اَنَأ  َْلب 

اناوت مناهانگ  يروآدای  رب  ای  مرامشب ، وت  يارب  ار  دوخ  ياه  یتشز  هک  منآ  زا  رت  خاتسگ  لطاب  ماجنا  رد  نم -  يادخ  يا  نم -  هکلب 
.مشاب
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27/16

هدنب رقف  یتخس  هب  ادخ ، ندومن  محر 

ِیتَنَکْسَم َهَّدِش  ...ْمَحْراَف 

32/16 .نک محر  مزاین  تّدش  رب  سپ 

يراوشد ماگنه  هدنب ، سردایرف 

ُْتثِرَک ْنِإ  ِیتَثاَِغتْسا  َِکب  َو 

20/20 .مهاوخ یسردایرف  وت  زا  دریگارف ، ارم  هودنا  رگا  و 

هدنب رب  یگدنز ، ندنادرگن  راوشد 

ادَک ادَک  یِْشیَع  ْلَعَْجت  َال  َو 

22/20 .هدن رارق  رسدرد  رپ  ار  ما  یگدنز  و 

اًدَکَن اَْنیَلَع  َهاَیَْحلا  ِلَعَْجت  َال  َو 

16/42 .نادرگن راوشد  ام  رب  ار  یگدنز  و 

یتخس رد  هدنب ، تساوخرد  نتخاس  اور 

ٍءاَخَر ْوَأ  ٍهَّدِش  ْوَأ  َءاَّرَض ، ْوَأ  ُْتنُک  َءاَّرَس  ِیف  یِّنَع ، ْتَأَْطبَأ  ْنِإ  ِیل َو  َِکَتباَجِإ  ْنِم  اًِسیآ  ...ِیْنلَعَْجت  َال  َو 
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8/21 .یخارف ای  یگنت  ای  یتخس ، ای  مشاب  یشوخ  رد  هدن ، رارق  دوش -  رید  هچرگ  تتباجا -  زا  دیماان  ارم  و 

یتخس ماگنه  رد  تمعن ، رکش  يادا  رد  ندومن  یهاتوک 

...ِرْسُْعلا ِرُْسْیلا َو  ِیف  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اَِمب  ََکل  ِرْکُّشلا  ِیف  يِریِصْقَت  َْدنِع  َّقَْحلا  ِیْنقُزْرا  َو 

يزور ار  قح  هب ) فارتعا  ، ) مدومن یهاتوک  يا  هتشاد  ینازرا  نم  هب  یتخس  یناسآ و  رد  هک  ییاه  تمعن  هب  رکش  رد  هک  یماگنه  و 
.امرف ما 

11/22

دنزرف زا  تسارح  رد  نیدلاو  جنر  یتخس 

!؟ ِیتَساَرِح ِیف  اَمِِهبَعَت  ُهَّدِش  َْنیَأ  َو  ...

؟10/24 دوش یم  هچ  دنا  هدیشک  نم  يرادهگن  رد  مردام ) ردپ و   ) ود نآ  هک  ییاه  یتخس  و 

جنر یتخس  زا  هدنب ، نتشاد  هگن  هلیسو 

ِبَصَّنلا ِهَّدِش  ْنِم  اَِهب  اَنیِفُْعت  ًهَِصلاَخ  ًهَِقث  اَنْمِْهلَأ  َو 

2/29 .يراد فاعم  جنر  یتخس  زا  ار  ام  نآ  اب  هک  زادنیب ، ناملد  رد  صلاخ  ینانیمطا  و 

نامرفان رب  ادخ ، نتفرگ  تخس  هلیسو 

َكاَصَع ْنَم  یَلَع  اَِهب  َتْظَّلَغَت  ٍراَن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.یتفرگ تخس  هدرک ، ینامرفان  ار  وت  هک  ره  هب  نآ  اب  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

29/32

نایخزود اب  خزود ، شتآ  رادید  ِتخس  ِیماجرف  دب 

ِلَابَْولا ِدیِدَش  ِلاَکَّنلا َو  ِمِیلَأ  ْنِم  اَْهیََدل  اَم  ِّرَحَِأب  اَهَناَّکُس  یَْقَلت  ...ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

یم وربور  تخـس  بقاوع  كاـندرد و  ِرفیک  نیرت  نازوس  اـب  دوخ  ناـنکاس  اـب  هک  یـشتآ  زا  مروآ  یم  هاـنپ  وـت  هب  اـنامه  ادـنوادخ ،
30و29/32 .دوش

یهلا ياضق  نتسناد  راوشد 
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َکِمْکُح ْنِم  ُبِعْصَتْسَن  اَم  اَْنیَلَع  ْلِّهَس  َو 

4/33 .نادرگ ناسآ  ام  رب  میرامش ، یم  تخس  هک  تمکح  زا  هچنآ  و 

هدنب زا  یتخس ، رفیک  ره  نتشاد  سپزاب 

َکِّقَح ْنِم  ٌكَْرت  ِباَقِْعلا  ِهَمِقَّنلا َو  ِتاَوَطَس  ْنِم  ِْهیَلَع  ِِهب  َتْأَْطبَأ  ِباَذَْعلا َو  َنِم  ُْهنَع  َتْرَّخَأ  اَم  ُعیِمَجَف 

ّقح ندرک  كرت  يا ، هدومن  يدـنُک  نآ  ماـجنا  رد  هک  یباـقع  یتخـس و  رفیک  ره  يا و  هتخادـنا  ریخأـت  هب  وا  زا  هک  یباذـع  ره  سپ 
.تسا هدوب  تدوخ 

15/37

نآرق ترابع  ییوکین  اه و  نابز  یتخس 
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ِِهتَیاَعِر َّقَح  ُهاَعْرَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف  ِِهتَراَبِع ، ِنْسُِحب  اَِنتَنِْسلَأ  َیِساَوَج  َْتلَّهَس  ...ْذِإَف  َّمُهَّللا 

نانچنآ ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ  يدرک ، مرن  شترابع  ییوکین  هب  ار  ام  نشخ  ياه  نابز  هک  یماـگنه  سپ  ادـنوادخ ،
4/42 .دننک یم  تیاعر  دیاب  هک 

نآرق لّمحت  زا  ناشیناوتان  و  راوتسا ، ياه  هوک  یتخس 

یَلَع یِـساَوَّرلا  ُلاَبِْجلا  ِتَفُعَـض  ِیتَّلا  ِِهلاَْثمَأ  َرِجاَوَز  َو  ِِهِبئاَجَع ، َمْهَف  اَِنبُوُلق  َیلِإ  َلِصُوت  یَّتَح  ...اًِسنُوم  ِیلاَیَّللا  ِمَلُظ  ِیف  اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 
ِتْحا ِِهلامَ ِنَع  اَِهَتباَلَص 

اب راوتسا  ياه  هوک  هک  ار  شا  هدنرادزاب  ياه  لثَم  نآ و  ياه  یتفگـش  كرد  ات  .هد  رارق  بش  ياه  یکیرات  رد  ام  سنوم  ار  نآرق  و 
.یناسرب ام  ياه  لد  هب  دنناوتان ، نآ  لّمحت  زا  ناشیمکحم 

10/42

گرم ماگنه  هلان ،  یتخس  ندنادرگ  ناسآ  هلیسو 

...ِجِراَشَْحلا َفُداََرت  َو  ِنِینَْألا ، َدْهَج  ...اَنِسُْفنَأ  یَلَع  ِتْوَْملا  َْدنِع  ِنآْرُْقلِاب  ْنِّوَه  َو 

13/42 .نادرگ ناسآ  ام  رب  ار  ندنک  ناج  نامز  یپرد  یپ  ياه  هسانرخ  هلان و  یتخس  گرم ، ماگنه  نآرق  هلیسو  هب  و 

كانلوه ياه  یتخس  تمایق و  زور 

ِهَّماَّطلا ِمْوَی  ِلاَوْهَأ  ِِدئاَدَش  ...ْنِم  ِِهب  اَنَِّجن  َو 

15/42 .هد تاجن  نآرق ،)  ) نآ هلیسو  هب  تمایق ، زور  ِكانلوه  ياه  یتخس  زا  ار  ام  و 

يراوشد یتخس و  مدع  ون و  هام 

ٌرْسُع ُهُجِزاَُمی  َال  ٍرُْسی  َو  ُهَعَم ، َدَکَن  َال  ٍنُْمی  ...َلاَلِه  َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

5و4/43 .دهد رارق  يراوشد  اب  هتخیماین  ِیناسآ  و  نآ ، اب  يراتفرگ  یب  یتکرب  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

ادخ باذع  یتخس 

ٌدیِدََشل ِیباَذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل 

14/45 .تسا دیدش  نم  باذع  انامه  دییامن ، نارفک  رگا 
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ناضمر زا  ییادج  یتخس  و  ناراد ، هزور 

اَْنیَلَع ُُهقاَِرف  َّزَع  ْنَم  َعاَدِو  ُهوُعِّدَُوم  ُنْحَنَف 

23/45 .تسا راوشد  ام  رب  شقارف  هک  یسک  زا  عادو  مییوگ ، یم  عادو  ار  نآ  سپ 

ادخ ندشن  یتخس  راتفرگ 

ُدیُِرت اَِمب  ٍِقئاَض  ُْریَغ  َکَّنِإ 

25/46 .تسین راوشد  تخس و  تیارب  یهاوخب ، هچنآ  وت  هک  یتسرد  هب 

743 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1456 

http://www.ghaemiyeh.com


هدنب ندناسر  رفیک  هب  ِیتخس 

ِلاَحِمْلا ُدیِدَّشلا  ِلاَعَتُْملا ، ُِّیلَْعلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

5/47 .دنک یم  رفیک  تخس  هبترم ، ِيدنلب  تیاهن  رد  هبترمدنلب  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

ادخ هار  ندوب  راومه  تخس و 

ٌدَدَج َُکلِیبَس  َکَناَْحبُس 

28/47 .تسا راومه  وت  هار  یهّزنم ! كاپ و 

ادخ هار  زا  یتخس ، نتخاس  رود  لماع 

َِکلِیبَس ْنِم  َءاَّرَّضلا  ِِهب  ِْنبَأ  َو 

62/47 .نک رود  تهار  زا  ار  یتخس  دوخ ،) ّیلو   ) وا ببس  هب  و 

ادخ دنزگ  یتخس  زا  هدنب ، ندیسارهن 

َکَسَْأب ْفَخَی  َْمل  ...يِذَّلا  اَنَأ 

.ما هدیسارهن  تدنزگ  یتخس  زا  هکنآ  منم 

81/47

يریگ تخس  رب  نتشاد  تردق 

ُهُْملِح َال  َْول  ِشْطَْبلا  یَلَع  ُرِداَْقلا  ِِهب  ُدَّمَغَتَی  اَِمب  یِّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  امِیف  ِینْدَّمَغَت 

رگا و ) ، ) يریگتخس رب  رداق  دناشوپ  یم  هک  هنوگنآ  ناشوپب ، یهاگآ  نم  زا  نآ  رب  هچنآ  رد  ارم 

(. درک یم  رهاظ  ار  اهاطخ   ) دوبن شا  يرابدرب 

119/47

هدنب هب  رگمتس ، نتسیرگن  تخس  ِمشخ  اب 

ِقَنَْحلا ِهَّدِش  یَلَع  ِینُرُْظنَی  َو 
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7/49 .تسیرگن یم  نم  هب  تخس  مشخ  اب  و 

دوسح يورین  یتخس و  زا  هدنب ، نتشادزاب 

َِکتَرْدُِقب ِهِسَْأب  ْنِم  ِینَْتنَّصَحَف 

10/49 .یتشادزاب وا  يورین  یتخس و  زا  ارم  شیوخ ، تردق  هب  وت  سپ 

ادخ ییاناوت  ندوب  تخس 

َکَتَُّوق َّدَشَأ  ...اَم  َکَناَْحبُس 

! وت تردق  تسا  دیدش  هچ  یهّزنم ! كاپ و 

4/52

هدنب تخس  يدنمزاین 

ُُهتَقاَف ْتَّدَتْشا  ِنَم  َلاَءوُس  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

3/54 .تسا دنمزاین  تخس  هک  یسک  تساوخرد  دننام ) ، ) مهاوخ یم  وت  زا  نم  ادنوادخ 

: تسین راوشد  ادخ  رب  نآ  ماجنا  هچنآ 

هدنب رایسب  تیصعم  زا  تشذگ  .أ 

َلاِمتْحا َّنَأ  َو  َُکبِعْصَتْسَی ، َال  ِلِیلَْجلا  ِْمثِْإلا  ِنَع  َزُواَجَّتلا  ...َّنَِأب  ٍِملاَع  ...ََهبَْوت  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ 
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َكُدَّأَکَتَی َال  ِهَشِحاَْفلا  ِتاَیاَنِْجلا 

راوشد وت  رب  رایسب ، تیـصعم  زا  نتـشذگرد  دناد  یم  هک  یـسک  تشگزاب  مدرگ ، یمزاب  وت  يوس  هب  ما ) هداتـسیا  هک   ) ناکم نیا  رد 
13و12/12 .دشاب یمن  تخس  وت  رب  تشز  رایسب  ياه  مرج  زا  یشوپ  مشچ  تسین و 

هدنب تساوخرد  نتخاس  اور  .ب 

...َِکتَرُْدق ِیف  َكُدَّأَکَتَی  َال  َو  َکِعْسُو ، ِیف  َْکیَلَع  ُقیِضَی  َال  َِکلَذ  َّنِإ  ...

34/16 .دشاب یمن  تخس  تتردق  ربارب  رد  تسین و  راوشد  وت  رب  تا  ییاناوت  هرتسگ  ربارب  رد  نیا  هک  یتسردب 

هدنب وفع  .ج 

...َكِْدبَع ْنَع  ٌْوفَع  َْکیَلَع  َقیِضَی  َْنل  َو 

.تسین راوشد  وت  رب  تا ، هدنب  زا  تشذگ  و 

10/32

هدنب هب  نداد  هانپ  .د 

َِکتَرُْدق ِیف  َكُدَّأَکَتَی  َال  َو  َكِدْجُو ، ِیف  َْکیَلَع  ُقیِضَی  َال  َِکلَذ  َّنِإَف  اَذَک ، اَذَک َو  ِّرَش  ْنِم  ِینَذیُِعت  ْنَأ  اَمِِهب  َْکَیلِإ  ُهَّجََوتَأ  َو 

رب تا  ییاراد  ربارب  رد  راک )  ) نیا هک  یتسرد  هب  سپ  .یهد  هانپ  نآ  نیا و  ّرش  زا  ارم  هک  مروآ  یمور  تهاگرد  هب  نانآ ، هلیـسو  هب  و 
وت

16/49 .دشاب یمن  تخس  وت  رب  تتردق  ربارب  رد  تسین و  راوشد 

نخس

( تشهب لها  هب   ) ناگتشرف راتفگ 

ِراَّدلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اَِمب  ْمُْکیَلَع  ٌماَلَس  َنُولوُقَی : َنیِذَّلا  َو  ...

20/3 .يارس نیا  ماجرف  تسوکین  هچ  سپ  دیدومن ، هک  يا  يرابدرب  ساپ  هب  امش ، رب  دورد  دنیوگ : یم  نایتشهب ) هب   ) هک نانآ  و  ...

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  دروم  رد  تاولص ،)  ) ناگدنب يوکین  راتفگ 

ْمِهِیف ِلْوَْقلا  ِنْسُح  ْنِم  اََنل  َتْحَتَف  اَِمب  اَْنیَلَع  ِّلَصَف  ْمِْهیَلَع  اَنَتاَلَص  ْمُهَتْغََّلب  َو  َِکلُسُر ، َِکتَِکئاَلَم َو  یَلَع  َْتیَّلَص  اَذِإ  َّمُهَّللا َو 
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هک وکین  راتفگ  ببس  هب  ام  رب  سپ  يدناسر ، ناشیا  هب  ار  ام  دورد  يداتـسرف و  دورد  تنالوسر  ناگتـشرف و  رب  هک  هاگنآ  ادنوادخ و 
26/3 .تسرف دورد  يا ، هتخاس  ناور  ام  نابز )  ) رب ناشیا  هرابرد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  ناوریپ  نیعبات و  راتفگ 

...ِناَمیِْإلِاب اَنوُقَبَس  َنیِذَّلا  اَِنناَوْخِِإل  اََنل َو  ْرِفْغا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی : َنیِذَّلا  ...

نامناردارب ام و  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  هک  اهنامه 
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.زرمایب دندش  مدق  شیپ  ام  رب  نامیا ، رد  هک  ار ،

9/4

وا راتفگ  نودب  ادخ و  هدارا  هب  ایشا ، يربنامرف 

ٌهَرِمَتْءُوم َِکلْوَق  َنوُد  َِکتَّیِشَِمب  َیِهَف 

3/7 .دنرادربنامرف تنخس  نودب  وت  تساوخ  هب  ایشا  نآ  سپ 

نتفگ نخس  ینادان  يور  زا 

ٍْملِع ِْریَِغب  ِْملِْعلا  ِیف  َلوُقَن  ...ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

4و1/8 .مییوگب نخس  یهاگآ  نتشاد  نودب  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

یهلا باوث  اه و  نابز  نانخس 

َِکباََوث ِتاَبِجُوم  ِیف  اَِنتَنِْسلَأ  ِتاَجََهل  ...ْلَعْجا  َو 

7/9 .هد رارق  دوش  وت  شاداپ  ثعاب  هچنآ  رد  ار  نامیاه  نابز  نانخس  و 

یهلا باوث  و  اه ، لد  هتسهآ  یناهنپ و  راتفگ 

َِکباََوث ِتاَبِجُوم  ِیف  ...اَِنبُوُلق  ِتاَسَمَه  ْلَعْجا  َو 

7/9 .هد رارق  دوش  وت  شاداپ  ثعاب  هچنآ  رد  ار  نامیاه  لد  هتسهآ  ناهنپ و  ياهراتفگ  و 

راوخ هدنب  راتفگ  دننامه  نتفگ  نخس 

ِهِسْفَِنل ِِملاَّظلا  ِلِیلَّذلا  ِْدبَْعلا  َلاَقَم  ُلُوقَأ  َْلب  ...

ِهِّبَر ِهَمْرُِحب  ِّفِخَتْسُْملا 

7/12 .میوگ یم  نخس  هدرمش  کبس  ار  شراگدرورپ  تمرح  هدومن و  متس  دوخ  هب  هک  راوخ  يا  هدنب  دننامه  هکلب  ...

دنمزاین زا  دنمزاین  بلط  هرابرد  هدنب ، راتفگ 

؟ اًجاَتُْحم ٌجاَتُْحم  ُلَأْسَی  َْفیَک  یِّبَر  َناَْحبُس  ُْتُلق : َو 
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؟17/13 دنک تساوخرد  دنمزاین  زا  دنمزاین  هنوگچ  مراگدرورپ  تسا  هّزنم  متفگ : و 

هدنب يارب  يرامیب ، رد  هدش  هتشون  هزیکاپ  ياهرادرک  هب  ینابز ، چیه  ندشن  ایوگ 

ِِهب َقَطَن  ٌناَِسل  َال  ...اَم  ِلاَمْعَْألا ، ِّیِکَز  ْنِم  ِناَِبتاَْکلا  َِیل  َبَتَک  اَم  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف  َو 

5/15 .هتشگن ایوگ  نآ  هب  ینابز  هک  دنتشون ، نم  يارب  ار  يا  هزیکاپ  ياهرادرک  لامعا ، ناگدنسیون  ْيرامیب  نآ  نیب  رد  و 

اعد هب  ادخ  نامرف  ربارب  رد  هدنب ، راتفگ 

َْکیَدَی َْنَیب  ٌحوُرْطَم  ِّبَر  اَی  اَذ  اَنَأ  اَه  َْکیَدْعَس ، َْکیََّبل َو  َلاَقَف : ِءاَعُّدلِاب ، ُهَتْرَمَأ  يِذَّلا  َكُْدبَع  یَِهلِإ  اَی  اَنَأ  َو 

يا .مناـمرف  هب  شوگ  منک و  یم  تعاـطا  تفگ : سپ  .يداد  ناـمرف  ندرک  شیاـین  هب  ار  وا  هک  ماوـت  هدـنب  نم -  يادـخ  يا  نم -  و 
13/16 .ما هداتفا  وت  يور  شیپ  رد  هک  منم  کنیا  نم  راگدرورپ 

ییوگ قح  ِقیفوت 
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َّزَع ْنِإ  ِّقَْحلِاب َو  ِلْوَْقلا  ...ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو 

10/20 .دشاب تخس  هچ  رگا  نتفگ  ّقح  نخس  رد  ناشوپب  نم  هب  ار  ناراکزیهرپ  رویز  و 

نآ ندرمش  مک  راتفگ و  رد  یکین  يرایسب 

ِیْلِعف ِیلْوَق َو  ْنِم  َُرثَک  ْنِإ  ِْریَْخلا َو  ِلاَْلِقتْسا  ...ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو 

.دشاب رایسب  هچ  رگا  مرادرک  راتفگ و  یکین  ندرمش  مک  رد  ناشوپب  نم  هب  ار  ناراکزیهرپ  رویز  و 

10/20

شندرمش رایسب  راتفگ و  رد  يدب  یمک 

ِیْلِعف ِیلْوَق َو  ْنِم  َّلَق  ْنِإ  ِّرَّشلا َو  ِراَثِْکتْسا  ...ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو 

.دشاب مک  هچ  رگا  مرادرک  راتفگ و  يدب  ندرمش  رایسب  رد  ناشوپب  نم  هب  ار  ناراکزیهرپ  رویز  و 

10/20

تشز نخس  ياج  هب  ادخ ، ساپس  نتفگ 

...ََکل ِدْمَْحلِاب  اًقُْطن  ...ٍشُْحف  ِهَظَْفل  ْنِم  ِیناَِسل  یَلَع  يَرْجَأ  اَم  ...ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

13/20 .هد رارق  ار  تدوخ  يارب  ساپس  تشز ، نخس  زا  هتخاس  يراج  منابز  رب  ناطیش )  ) وا هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

ییامنهار تیاده و  هب  هدنب ، نتخاس  ایوگ 

يَدُْهلِاب ِینْقِْطنَأ  َّمُهَّللا َو 

16/20 .نک ایوگ  تیاده  هب  ارم  ادنوادخ و 

ادخ دای  ساپس و  هب  هدنب ، نابز  نتخاس  ایوگ 

ِیناَِسل َْکیَلَع  ِءاَنَّثلا  ِنْسُح  َكِرْکِذ َو  َكِرْکُش َو  َكِدْمَِحب َو  ْقِْطنَأ  َو 

5/23 .امرف ایوگ  دوخ ، يوکین  شیاتس  تدای و  ترکش و  دوخ و  دمح  هب  ار  منابز  و 

نیدلاو ربارب  رد  دنزرف ، نخس  يدنیاشوخ 
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یِماَلَک اَمَُهل  ْبِطَأ  َو 

6/24 .امرف دنیاشوخ  اهنآ  اب  ار  منخس  و 

دنزرف اب  راتفگ  رد  نیدلاو ، يّدعت 

...اَمَُهل ُُهْتبَهَو  ْدَقَف  ...ٍلْوَق  ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَیَّدَعَت  اَم  َو 

9/24 .مدیشخب ناشیا  هب  ار  نآ  سپ  دنا ، هدومن  يّدعت  نتفگ ، نخس  رد  نم  رب  هچنآ  و 

راتفگ زا  نانمشد ، نابز  نتسب 

ِقْطُّنلا ِنَع  ْمُهَتَنِْسلَأ  ْمِزْخا  َو 

5/27 .دنبب نتفگ  زا  ار  ناشیاه  نابز  و 

ادخ راتفگ  ندوب  قح  هب 

! ُقَدْصَْألا ُّقَْحلا  َُکلْوَق  َْتلُقَف َو 

نیرت تسرد  تسار و  وت  هدومرف  يدومرف و  سپ 
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4/29 .تسا

َنوُقِْطنَت ْمُکَّنَأ  اَم  َْلثِم  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  ِضْرَْألا  ِءاَمَّسلا َو  ِّبَر  َوَف  َْتُلق : َُّمث 

یم نخـس  امـش  هچنآ  دـننام  تسا ، تسرد  ّقـح و  نخـس )  ) نآ هک  نیمز  نامـسآ و  راـگدرورپ  هـب  دـنگوس  سپ  : » يدوـمرف سپس 
5/29« .دییوگ

دنوادخ راتفگ 

ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  ُلوُقَت : ْذِإ  ...

11/31« .منک تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب ، ارم  : » ییامرف یم  هک  اریز  ...

َكِداَبِع ْنَع  ََهبْوَّتلا  ُلَبْقَت  َکَّنِإ  َِکباَتِک  ِمَکُْحم  ِیف  یَِهلِإ  اَی  َْتُلق  ْدَق  َو 

15/31 .يریذپ یم  ار  تناگدنب  هبوت  انامه  يا  هدومرف  تراوتسا  باتک  رد  نم ، يادخ  يا  و 

ُراَْهنَْألا اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُکَلِخُْدی  ْمُِکتاَئِّیَس َو  ْمُْکنَع  َرِّفَُکی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یَسَع  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  َکُمْسا : َكَراَبَت  َْتلُقَف 

زا ار  ناتیاه  يدـب  ناتراگدرورپ  هک  تسا  دـیما  .صلاخ  هبوت  .دـینک  هبوت  ادـخ  يوس  هب  : » يدومرف تسا ، كرابم  تمان  هک  وت  سپ 
10/45 .تسا يراج  نآ  ریز  زا  اهرهن  هک  دنک  لخاد  ییاه  تشهب  هب  ار  امش  دیادزب و  امش 

اَهَْلثِم اَّلِإ  يَزُْجی  اَلَف  ِهَئِّیَّسلِاب  َءاَج  ْنَم  َو  اَِهلاَْثمَأ ، ُرْشَع  ُهَلَف  ِهَنَسَْحلِاب  َءاَج  ْنَم  َْتَیلاَعَت  َکُمْسا َو  َكَراَبَت  َْتلُقَف 

سک ره  تسا و  نآ  ربارب  هد  وا  يارب  سپ  دَروآ ، اج  هب  یکین  راک  سک  ره  : » يدومرف تسا ، هبترمدـنلب  كرابم و  تمان  هک  وت  سپ 
12/45« .دوش یمن  هداد  ازج  نآ  دننام  زج  دنک ، يدب  راک 

ُءاَشَی َو ْنَِمل  ُفِعاَُضی  ُهَّللا  َو  ٍهَّبَح ، ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلباَنَس  َْعبَـس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم  َْتُلق : َو 
ًهَرِیثَک اًفاَعْضَأ  َُهل  ُهَفِعاَُضیَف  اًنَسَح  اًضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  َْتُلق :

هک هدنایور ، هشوخ  تفه  هک  تسیا  هناد  ناتساد  دننام  دنـشخب ، یم  ادخ  هار  رد  ار  ناشیاه  ییاراد  هک  یناسک  ناتـساد  : » يدومرف و 
یماو دهد ، ماو  ادخ  هب  هکنآ  تسیک  : » يدومرف و  .دنک » یم  ربارب  نیدنچ  دهاوخب ، هک  ره  يارب  ادخ  دشاب و  هناد  دص  هشوخ  ره  رد 

13/45 ».؟ دیامن نوزفا  ربارب  دنچ  نیدنچ و  هب  شیارب  ار  نآ  ادخ  هک  .وکین 

ٌدیِدََشل ِیباَذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  َو  ْمُکَّنَدیِزََأل ، ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  َْتُلق : َو  ِنوُرُفْکَت ، َال  ِیل َو  اوُرُکْشا  َو  ْمُکْرُکْذَأ ، ِینوُرُکْذا  َْتلُقَف :

ار امـش  دیرازگ ، رکـش  رگا  : » يدومرف و  .دینکن » نارفک  ارم  دیرازگ و  رکـش  ارم  منک و  دای  ار  امـش  ات  دـینک  دای  ارم  : » يدومرف سپ 
14/45« .تسا دیدش  نم  باذع  انامه  دییامن ، نارفک  رگا  مهد و  ینوزف 
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ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  َْتُلق : َو 

15/45« .منک تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب  ارم  : » يدومرف و 
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ِهَمْحَر ْنِم  اوُطَنْقَت  َال  ْمِهِـسُْفنَأ  یَلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِداَبِع  اَی  َْتُلق  ْنَأ  َكَداَبِع  ِِهب  َتْرََّشب  َو  َِکباَتِک ، ْنِم  َْتلَْزنَأ  امِیف  ُتْدَـجَو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
اًعیِمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ،

هک نم  ناگدـنب  يا  : » يدوـمرف هک  متفاـی  يا ، هداد  هدژم  نآ  هب  ار  تناگدـنب  يا و  هداتـسرفورف  هک  تباـتک  رد  نم  اـنامه  ادـنوادخ ،
2/50« .دزرمآ یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دیوشن  دیماان  ادخ  تمحر  زا  دیا ، هدرک  فارسا  دوخ  هرابرد 

دنوادخ تساوخ  اب  فلاخم  ِتانایب  زا  هبوت 

ِیناَِسل ِتاَیاَکِح  َو  ِیْنیَع ، ِتاَظََحل  ...ْنِم  َِکتَّبَحَم  ْنَع  َلاَز  ْوَأ  َکَتَداَرِإ ، ََفلاَخ  اَم  ِّلُک  ْنِم  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا َو 

هبوت تهاگرد  هب  منابز ، تانایب  ممشچ و  ياه  هاگن  زا  تسوت ؛ یتسود  زا  رود  ای  وت  هتساوخ  فلاخم  هچ  ره  زا  نم  انامه  ادنوادخ و 
.منک یم 

22/31

وا بناج  زا  سک  چیه  نتفگن  نخس  و  راکهنگ ، توکس 

ٌدَحَأ یِّنَع  ْقِْطنَی  َْمل  ُّتَکَس  ْنِإَف 

23/31 .دیوگن نخس  نم  بناج  زا  یسک  موش ، شوماخ  رگا  سپ 

هدنب راتفگ  ّتلع 

ِیْلِعف ِمیِمَذ  ْنِم  َقَبَس  اَِمل  ٍناَیِْسن  َال  َو  يَِرثَأ ، ِءوُِسب  یِّنِم  ٍلْهَج  ْنَع  ِِهب  ُْتقَطَن  اَم  ُّلُک  اَمَف 

.تسین ما  هتشذگ  هدیهوکن  رادرک  ِیشومارف  زا  مرادرک و  يدب  هب  لهج  زا  متفگ ، هچ  ره  سپ 

26/31

رفک نخس  اب  هدنب ، اب  ناطیش  ندش  وربور 

ِهِْرفُک ِهَِملَِکب  ِیناَّقََلت  َو  ...

13/32 .دش وربور  نم  اب  شرفک  راتفگ  اب  و  ...

ادخ نخس  ره  رب  نآرق ، يرترب 

ُهَتْصَصَق ٍثیِدَح  ِّلُک  یَلَع  ُهَْتلَّضَف 
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1/42 .يداد يرترب  يا ، هدرک  تیاکح  هک  ینخس  ره  رب  ار  نآ 

هدوهیب نخس  هب  ندادن  شوگ  ببس 

ٍْوَغل َیلِإ  اَنِعاَمْسَِأب  َیِغُْصن  َال  یَّتَح  َکیِضُْری  اَِمب  ِهِیف  اَِهلاَمِْعتْسا  َو  َکیِصاَعَم ، ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

اب ات  .امرف  يرای  دزاس ، یم  دونـشوخ  ار  وت  هچنآ  هب  هام  نآ  رد  شندرب  راک  هب  ناهانگ و  زا  اضعا  يرادـهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 
6/44 .میهدن شوگ  يوغل  چیه  نامیاه  شوگ 

هدومن نایب  ادخ  هچنآ  هب  زج  ناگدنب ، نابز  ندشن  ایوگ 

َْتلَّثَم اَِمب  اَّلِإ  اَُنتَنِْسلَأ  َقِْطنَت  َال  ...یَّتَح  ...َکیِصاَعَم  ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

ناهانگ زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 
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7و6/44 .دیوگن نخس  يا ، هدرک  نایب  وت  هچنآ  هب  زج  نامیاه  نابز  ات  .امرف  يرای 

تمایق زور  رد  نانمؤم ، راتفگ 

ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  اََنل ، ْرِفْغا  َو  اَنَرُون ، اََنل  ْمِْمتَأ  اَنَّبَر  َنُولوُقَی 

11/45 .ییاناوت يزیچ  ره  رب  وت  هک  یتسرد  هب  .زرمایب  ار  ام  نادرگ و  لماک  ام  يارب  ار  نامرون  اراگدرورپ ، دنیوگ :

دنوادخ یبیغ  نخس  اب  ناگدنب ، تیاده 

َِکْبیَغ ْنِم  َِکلْوَِقب  ْمُهَْتَللَد  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 

14/45 .يدرک ییامنهار  دوخ ، یبیغ  نخس  اب  ار  ناشیا  هکنآ  ییوت  و 

شندوتس يارب  ینخس  ندوب  یقاب  ات  ادخ ، ساپس 

ِِهب ُدَمُْحت  ٌْظَفل  ِدْمَْحِلل  َیَِقب  اَم  ...ُدْمَْحلا  َکَلَف 

.دنام یقاب  يوش  شیاتس  نآ  اب  هک  يا  هملک  شیاتس  يارب  هک  اجنآ  ات  تسوت ، يارب  شیاتس  سپ 

17/45

ناضمر هام  اب  عادو  رد  ناگدنب ، راتفگ 

ِِهئاَِیلْوَأ َدیِع  اَی  َو  َرَبْکَْألا ، ِهَّللا  َرْهَش  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنُوِلئاَق : ُنْحَنَف 

هام نیرت  گرزب  يا  وت ، رب  دورد  مییوگ : یم  سپ 

23/45 .وا ناتسود  دیع  يا  و  ادخ ،

ادخ نامرف  هب  همه ، رادرک  راتفگ و  نتشگزاب 

َكِْرمَأ َیلِإ  ٌهَِلئآ  ْمُهُرُوُما  َو 

.دیسر دهاوخ  وت  نامرف  هب  ناشرادرک  و 

18/46

ییاناد تمکح و  ادخ ، نخس 
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ٌمْکُح َُکلوَق  َکَناَْحبُس 

.تسا تمکح  تراتفگ  یهّزنم ! كاپ و 

29/47

وا نخس  دنوادخ و  ساپس 

ُْهنِم َِکلْوَق  َیلِإ  ُبَْرقَأ  َدْمَح  َال  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

47و36/47 .دشابن تسوت ، راتفگ  رد )  ) هک یساپس  هب  نآ  زا  رت  کیدزن  یساپس  چیه  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

هدیدنسپ راتفگ  هب  هدنب ، ندومن  يرای 

ِلْوَْقلا ِّیِضْرَم  ...یَلَع  یِّنِعَأ  َو 

.امرف ما  يرای  هدیدنسپ  راتفگ  نتشاد )  ) رب و 

113/47

هدنب راتفگ  ندش  هتسسگ 

ِیل َهَّجُح  اَلَف  ِیَتلاَقَم ، ْتَعَطَْقنا  َو 

1/53 .تسین یتّجح  چیه  نم  يارب  سپ  .هدیدرگ  عطق  مراتفگ  و 
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هبطخ ینارنخس 

ّدس

ناطیش هدنب و  نایم  يّدس 

ُهُُقتْفَی َال  اًتِمْصُم  اًمْدَر  ...ُهَْنَیب  اَنَْنَیب َو  ْلَعْجا  َو 

3/17 .دفاکشب ار  نآ  دناوتن  هک  هد  رارق  يراوتسا  دس  وا  ام و  نایم  و 

هدنب هرابرد  هدنراددبدصق ، ربارب  رد  يّدس 

...ُهَرََصب یِّنَع  َیِمُْعت  یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

روک نم  ندـید )  ) زا ار  شمـشچ  ات  هد ، رارق  يّدـس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرـصنم  نم  زا  دـنک ، يدـب  نم  اـب  دراد  دـصق  سک  ره  و 
8و7/23 .يزاس

نادنمتردق ياه  شوگ  ربارب  رد  يّدس 

ْمِهِعاَمْسَأ َنوُد  اًمْدَر  ...اََنل  َُکتَِیفاَع  َْتناَک 

2/34 .داد رارق  ناشیاه  شوگ  ربارب  رد  یعنام  ام  يارب  وت  ندیشخب  تیفاع 

رس

هدنب هرابرد  هدنراددبدصق  ِرس  ندیبوک 

ُهَسْأَر َعَمْقَت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

نم زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دصق  سک  ره  و 

8و7/23 .یبوکب ار  شرس  ات  هد ، رارق  يّدس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرصنم 

رس زغم  اب  رگمتس  ینوگنرس 

ِِهتَْیبُز ِیف  ِهِسْأَر  ِّمُِأل  ُهَتْسَکْرَأ  ...ِِهتَریِرَس  َلَغَد  ...یَِهلِإ  اَی  َْتیَأَر  اَّمَلَف 

(، دوب هدـنک  راکـش  يارب  هک   ) شلادوگ رد  رـس  زغم  اب  ار  وا  يدرک ، هظحالم  ار  وا  نطاـب  یهاـبت  نم -  يادـخ  يا  هک -  نیمه  سپ 
8/49 .يدومن نوگنرس 
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زار ّرِس 

هناخ ارَس 

ریزارس

مِحر يوس  هب  بلص ،  زا  تسپ  یبآ  نتخاس  ریزارس 

ِبُجُْحلِاب اَهَتْرَتَس  ٍهَقِّیَض  ٍمِحَر  َیلِإ  ِِکلاَسَْملا  ِجِرَح  ِماَظِْعلا ، ِِقیاَضَتُم  ٍْبلُص  ْنِم  اًنیِهَم  ًءاَم  ِینَتْرَدَح  َْتنَأ  َّمُهَّللا َو 

یمحر يوس  هب  گنت ، ياه  هار  هدـینت و  مهرد  ياه  ناوختـسا  اـب  یبلـص  زا  مدوب ،)  ) تسپ یبآ  هک ) ماـگنه  نآ   ) ارم وت  ادـنوادخ و 
23/32 .يدومن ریزارس  يدناشوپ ، اه  هدرپ  اب  ار  نآ  هک  گنت 

یگدنکفارس

ادخ يارب  یگدنکفارس 
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یَنَْثناَف ُهَسْأَر  َسَّکَن  َو 

9/12 .هدنکفا ریز  هب  جک و  ار  شرس  و 

ادخ تّزع  يارب  ندنکفا ، ریز  هب  رس 

اًلِّلَذَتُم َِکتَّزِِعل  ُهَسْأَر  َأَطْأَط  َو 

9/31 .هدنکفا ریز  هب  ار  شرس  تتّزع  يارب  ْيراوخ  اب  و 

تبقاع زین  نایاپ و  ماجنارس 

تشگنارس

دوخ تشگنارس  ندیزگ  نادند  هب  و  نمشد ،

اًیِّلَُوم ََربْدَأ  ُهاَوَش َو  یَلَع  َّضَع  ْدَق 

6/49 .دومن رارف  هدرک ، تشپ  دیزگ و  ار  دوخ  ناتشگنارس 

يراد هدهع  یتسرپرس 

یکین اب  ناگیاسمه ، همه  زا  ندومن  یتسرپرس 

ْمُهَتَّماَع ِِّرْبلِاب  یَّلََوتَأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .میامن یتسرپرس  ار  نانآ  همه  یکین ، اب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

هدنب زا  ادخ ، یتسرپرس 

ٍهَِعناَم ٍهَمْصِِعب  ِینَّلََوت  َو 

.نک ما  یتسرپرس  هدنرادزاب ، يرادهگن  هب  و 

19/31

...َِکتَعاَط َلْهَأ  ِِهب  یَّلَوَتَت  اَِمب  ِینَّلََوت  َو 

87/47 .ینک یم  یتسرپرس  ار  تناربنامرف  هک  هنوگنامه  نک  یتسرپرس  ارم  و 
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يدرس

ناگدنب رب  ربا ، يدرس  ندنادرگن  موش 

اًموُسُح اَْنیَلَع  ُهَدَْرب  ْلَعَْجت  َال  ...َّمُهَّللا 

.نادرگن موش  ام  رب  ار  شا  يدرس  ادنوادخ 

6/19

شنزرس

هدنب زا  زور ، ندش  ادج  شهوکن  اب  ّتلع 

ٍّمَِذب اَنَقَراَف  اَنْأَسَأ  ْنِإ  ...ٌدیِدَج  ٌثِداَح  ٌمْوَی  اَذَه  َو 

12/6 .دوش ادج  ام  زا  شهوکن  اب  میدرک ، يدب  رگا  .تسا  هزات  ون و  يزور  نیا  و 

یتسردان لطاب و  شهوکن 

ِِهلَالْذِإ ِلِطاَْبلا َو  ِصاَِقْتنا  ...ِْریَْخلا َو  ِلاَمِْعتْسِال  اَنِماَّیَأ ، ِعیِمَج  ِیف  ِهِذَه َو  اَِنتَْلَیل  اَذَه َو  اَنِمْوَی  ِیف  اَنْقِّفَو 

قیفوت اـه ، یتسرداـن  ندومن  راوـخ  ندرک و  شهوـکن  یکین و  ماـجنا  يارب  ار  اـم  ناـمیاهزور ، همه  رد  اـم و  بشما  اـم و  زورما  رد 
18/6 .هد
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ادخ هاگشیپ  هب  هدنروآرذع  زا  هدنب ، ندوبن  رت  هدیهوکن 

ُْهنِم َْتِلبَقَف  َْکَیلِإ  َرَذَتْعا  ِنَم  ِمَْولَِأب  اَنَأ  اَم  َو 

11/12 .متسین يا ، هتفریذپ  ار  شرذع  وت  هک  تهاگشیپ  هب  هدنروآرذع  زا  رت  هدیهوکن  نم  و 

دوخ ندومن  شنزرس 

...َنِیِبنْذُْملا ِْرمَأ  ُحاَلَص  اَِهب  ِیتَّلا  َِکتَْفأَر  ِیف  اًعَمَط  یِسْفَن  اَذَِهب  ُخِّبَوُأ  اَمَّنِإ  َو 

تسنآ هب  ناراکهانگ  راک  حالصا  هک  مراد -  وت  ینابرهم  رد  عمط  نوچ  منک ، یم  شنزرس  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  ور  نیا  زا  اهنت  و 
28/16 - .

شنزرس ّببسم  یبیع 

اَهَْتنَّسَح اَّلِإ  اَِهب  ُبَّنَوُأ  ًهَِبئاَع  ...ْعَدَت  َال  َّمُهَّللا 

6/20 .ینادرگ شیوکین  هکنآ  رگم  راذگماو ، موش  شنزرس  نادب  هک  یبیع  رد  ارم  ادنوادخ 

شنزرس كرت  قیفوت 

ِرِییْعَّتلا ِكَْرت  ...ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو 

10/20 .ناشوپب نم  هب  ندومن ، شنزرس  كرت  رد  ار  ناراکزیهرپ  رویز  و 

هتشادزاب هدنب  زا  ار ) شیاطع   ) هکنآ ندومن  شهوکن 

...َِکقْزِر َلْهَأ  َقِزْرَتْسَأَف  ِراَْتقِْإلِاب ، یِهاَج  ْلِذَْتبَت  َال 

ِینَعَنَم ْنَم  ِّمَِذب  یَلَْتبُأ  و  ِیناَطْعَأ ، ْنَم  ِدْمَِحب  َِنتَْتفَأَف 

اطع نم  هب  هکنآ  شیاتـس  هب  هاگنآ  .مهاوخب  يزور  دنتـسه ، وت  راوخ  يزور  هک  یناـسک  زا  اـت  زیرم ، ورف  یتسدـگنت ، اـب  ار  مهوکش 
.مدرگ راچد  هتشادزاب ، نم  زا  هکنآ  شهوکن  هب  موش و  راتفرگ  هدرک ،

26/20

رایسب شهوکن  اب  هارمه  دنواشیوخ ، ياطع 

اًرِیثَک اوُّمَذ  ...اًدِکَن َو  اًلِیلَق  اْوَطْعَأ  اْوَطْعَأ  ْنِإ  َو  ِینُومَرَح ، ِیَتباَرَق  َیلِإ  ِینَتْأَْجلَأ  ْنِإ 
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3/22 .دننک ناوارف  شهوکن  دنا و  هدرک  اطع  راوگان  كدنا و  دننک ، اطع  رگا  دننک و  ممورحم  يزاس ، جاتحم  مناشیوخ  هب  ارم  رگا 

هدنب هرابرد  هدنراددبدصق ، شنزرس 

...ِهِزْمَغ ِهِّرَش َو  ِهِّرَض َو  ِعیِمَج  ْنِم  ِینَنِمْءُوت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

شا هنعط  يدب و  نایز و  همه  زا  ارم  ات  هد ، رارق  يّدس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرـصنم  نم  زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دـصق  سک  ره  و 
.يزاس نمیا 

8و7/23

یهلا مومذم  هدیهوکن و  هب  ندومنن  عوجر 

َکِمُومْذَم ِیف  َعِجْرَأ  َال  ْنَأ  ِیناَمَض  ...ِّبَر  اَی  ََکل  َو 

16/31 .مدرگنزاب تسوت ، هدیهوکن  هک  يراک  رد  مهد  یم  تنامض  وت  هب  نم ، راگدرورپ  يا  و 
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هتشذگ هدیهوکن  راک  یشومارف  مدع 

ِیْلِعف ِمیِمَذ  ْنِم  َقَبَس  اَِمل  ٍناَیِْسن  َال  َو  يَِرثَأ ، ِءوُِسب  یِّنِم  ٍلْهَج  ْنَع  ِِهب  ُْتقَطَن  اَم  ُّلُک  اَمَف 

.تسین ما  هتشذگ  هدیهوکن  رادرک  ِیشومارف  زا  مرادرک و  يدب  هب  لهج  زا  متفگ ، هچ  ره  سپ 

26/31

هدیهوکن مومذم و  ياه  يوخ  زا  يرود 

َهَمُومْذَْملا َِبئاَرَّضلا  ِِهب  اَْنبِّنَج  َو 

12/42 .نک رود  هدیهوکن  ياه  يوخ  زا  ار  ام  نآرق ،)  ) نآ اب  و 

ناضمر هام  اب  ترشاعم  یگدیهوکن  مدع 

ِهََسباَلُْملا ِمیِمَذ  َال  َو  ِهَبَحاَصُْملا ، ِهیِرَک  َْریَغ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

35/45 .تسین هدیهوکن  شترشاعم  دنسپان و  شا  یهارمه  هک  وت  رب  دورد 

یهلا ّقح  يادا  زا  یهاتوک  رد  ناگدنب ، ندشن  شنزرس 

َکِّقَح ْنِم  ِهِیف  اَنْرَّصَق  اَم  یَلَع  َكَرْذُع  اََنل  ْبِجْوَأ  َو 

46/45 .نکن شنزرس  دوخ ، ّقح  يادا )  ) زا ریصقت  رد  ار  ام  و 

ناگدنب رب  ناگدننز ، هنعط  نابز  ندوشگن 

َنِینِعاَّطلا َنُْسلَأ  ِهِیف  اَْنیَلَع  ْطُْسبَت  َال  َو 

47/45 .اشگن ام  رب  هام )  ) نآ رد  ار  ناگدننز  هنعط  نابز  و 

شتجاح رد  هدنب ، ندومنن  شنزرس 

يِرْذُع اَهِیف  ْرِهْظَأ  ...ِیتَجاَح  ِهِذَه  َّمُهَّللا 

7/54 .امرف راکشآ  نآ  رد  ار  مندومنن  شنزرس  .تسا  نیا  نم  هتساوخ  ادنوادخ 

ینامرفان یشکرس 
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ادخ تمعن  رد  رگمتس ، یشکرس 

ُهَْدنِع َِکتَمِْعن  ِیف  اًرََطب  ِْهیَلَع ، َتْزَجَح  اَّمِم  یِّنِم  ُهَکَهَْتنا  َو  َتْرَظَح ، اَّمِم  ٍناَُلف  ِْنب  ِناَُلف  ْنِم  ِیَنلاَن  اَم  یَِهلِإ ، اَی  َتِْملَع ، ْدَق 

ییاه تمرح  نم  زا  يا و  هدومن  یهن  وت  هک  هدیـسر  نم  هب  ییاهزیچ  سک  نـالف  دـنزرف  سک  نـالف  زا  یناد  یم  وت  نم ، يادـخ  يا 
5/14 .تسوت تمعن  رد  وا  یشکرس  زا  نیا  يا و  هدرک  عونمم  وت  هک  هتسکش 

ّتبحم هب  ناشکرس ، دسح  رییغت 

َهَّدَوَْملا ِیْغَْبلا  ِلْهَأ  ِدَسَح  ْنِم  ...ِیْنلِْدبَأ  َو 

7/20 .امرف لّدبم  یتسود  هب  ار  نازواجتم  دسح  نم  هرابرد  و 

یشکرس ییاناوت و 
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يِدْجُو َكِْدنِع  ْنِم  َّنَیَغْطَأ َو  َال  َو 

14/20 .تسوت دزن  زا  ما  ییاناوت  هک  یلاح  رد  منکن ، یشکرس  هک ) نک  نانچ   ) و

شکرس ناطیش  ره  ّرش  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ٍدیِرَم ٍناَْطیَش  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  یشکرس  ِناطیش  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

هدنب ندش  یشکرس  نایغط و  راتفرگ 

اًناَیْغُط ُْهنِم  ُبَّقَعَتَأ  اَم  ْوَأ  ٍیَْغب  َیلِإ  اًیِّدََأت  ْوَأ  ًهَلیِخَم  ِیل  ُثِدُْحی  اَم  ِلاَْملا  َنِم  یِّنَع  ِوْزا  َو 

3/30 .زاس رود  نم  زا  ار ، موش  یشکرس  راچد  نآ  یپ  رد  ای  دناسرب  يرگمتس  هب  ای  دروآ  شیپ  يدنسپدوخ  میارب  هک  یلام  و 

شیوخ نایغط  رد  هدنب ، ینادرگرس 

اًهِماَع ِیناَیْغُط  ِیف  ِینْرَذَت  َال  َو 

.نکن اهر  نادرگرس ، ما  یشکرس  رد  ارم  و 

124/47

تشذگرس

ناگدننک هوکش  ياه  تشذگرس  هرابرد  نادهاش ، یهاوگ  زا  ادخ  يزاین  یب 

ِتاَداَهَش َیلِإ  ْمِهِصَصَق  ِیف  ُجاَتْحَی  َال  ْنَم  اَی  َو 

َنیِدِهاَّشلا

2/14 .تسا زاین  یب  ناگدنهد  تداهش  یهاوگ  زا  ناشیا  ياه  تشذگرس  رد  هک  یسک  يا  و 

ینادرگرس

اه هار  رد  نانمشد ، نتخاس  نادرگرس 

ْمِِهُلبُس ِیف  ْمُهْرِّیَح  َو 
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5/27 .زاس ناشنادرگرس  ناشیاه  هار  رد  و 

نهذ ینادرگرس  ماو و 

ِینْهِذ ِهِیف  ُراَحَی  ...ٍْنیَد  ْنِم  َهَِیفاَْعلا  َِیل  ْبَه  َو 

1/30 .دوش نادرگرس  نآ  رد  منهذ  هک  یماو  زا  راد ، فاعم  ارم  و 

ادخ يراوگرزب  رد  اه ، هشیدنا  ینادرگرس 

ِماَهْوَْألا ُِفئاََطل  َِکئاَیِْربِک  ِیف  ْتَراَح  َو 

7/32 .هتشگ نادرگرس  تا  يراوگرزب  رد  قیقد  ياهرّوصت  و 

یهلا رفیک  رد  ینادرگرس  ندوب  ینالوط 

َِکباَقِع ِیف  ُهَدُّدََرت  َلَوْطَأ  اَم  َو 

! ترفیک رد  شا ، ینادرگرس  تسا  ینالوط  هچ  و 

20/46

یشکرس رد  ندشن ، اهر  نادرگرس 
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اًهِماَع ِیناَیْغُط  ِیف  ِینْرَذَت  َال  َو 

.نکن اهر  نادرگرس ، ما  یشکرس  رد  ارم  و 

124/47

دصقم زا  ینادرگرس 

يِدْصَق ْنَع  ُرِّیَحَتُْملا  ِیتَئیِطَخ ، ِیف  ُدِّدَرَتُْملا  ...اَنَأَف 

1/53 .متسار هار  زا  فرحنم  دوخ و  ياطخ  رد  ددرم  نم  ور  نیا  زا 

ّتیلوغشم یمرگرس 

ینوگنرس

لادوگ رد  رگمتس ، نتخاس  نوگنرس 

ِِهتَْیبُز ِیف  ِهِسْأَر  ِّمُِأل  ُهَتْسَکْرَأ  ...ِِهتَریِرَس  َلَغَد  ...یَِهلِإ  اَی  َْتیَأَر  اَّمَلَف 

(، دوب هدـنک  راکـش  يارب  هک   ) شلادوگ رد  رـس  زغم  اب  ار  وا  يدرک ، هظحالم  ار  وا  نطاـب  یهاـبت  نم -  يادـخ  يا  هک -  نیمه  سپ 
8/49 .يدومن نوگنرس 

يداش رورس 

یگتسیاش يراوازس 

یتسس

حیبست زا  ادخ ، شرع  نالماح  ندشن  تسس 

َکِحِیبْسَت ْنِم  َنوُُرتْفَی  َال  َنیِذَّلا  َکِشْرَع  ُهَلَمَح  َّمُهَّللا َو 

1/3 ...دننک یمن  یتسس  وت  حیبست  زا  هک  تشرع  نالماح  ادنوادخ و 

یجنر چیه  زا  ناگتشرف ، ندشن  تسس 

...ٌرُوُتف َال  ٍبوُُغل َو  ْنِم  ٌءاَیْعِإ  ...ْمُُهلُخْدَت  َال  َنیِذَّلا  َو 
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7/3 ...دندرگ یمن  تسس  هدناماو و  دایز ، ِیگتسخ  زا  هک  اهنامه  و 

ییابیکش ربص و  یتسس 

ِْربَّصلا ِفْعَض  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

.ییابیکش یتسس  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

1/8

ادخ ندروآ  مشخ  هب  زا  ناگدنب ، يورین  یتسس 

اَْنیَلَع َکُطِخُْسی  اَّمَع  اَنَتَُّوق  ْنِهْوَأ  ...اَْنیَلَع  ُرَخْآلا  َکُطِخُْسی  َو  اَّنَع ، اَمُهُدَحَأ  َکیِضُْری  ِْنیَّمَِهب  اَنْمَمَه  اَذِإ  َو 

زا ار  نامناوت  سپ  دروآ ، یم  مشخ  هب  ام  رب  ار  وت  يرگید  دزاس و  یم  دونشوخ  ام  زا  ار  وت  یکی  میتفرگ ، میمـصت  راک  ود  رب  نوچ  و 
3/9 .نک تسس  دزاس  یم  نیگمشخ  ام  رب  ار  وت  هک  يراک 

یتسس نهو و  رب  ناگدنب ، نداهن  انب 

اَنَْتیََنب ِنْهَْولا  یَلَع  ...َکَّنِإ  َّمُهَّللا َو 

.يا هداهن  انب  یتسس  رب  ار  ام  وت  ادنوادخ و 

5/9
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ادخ تعاطا  ماگنه  هدنب ، يرادیب  یتسس 

ِیبُونُذ ِرْکِذ  یَلَع  َرِْدقَأ  ْوَأ  ِیبُویُع ، ََکل  َیِصْحُأ  ْنَأ  ْنِم  ...اًظُّقَیَت  َِکتَعاَط  َْدنِع  ُفَعْضَأ  ...یَِهلِإ  اَی  اَنَأ  َْلب 

رب اـی  مرامـشب ، وـت  يارب  ار  دوـخ  ياـه  یتـشز  هک  تسا  نآ  زا  رت  تسـس  تتعاـط  ماـگنه  ما  يرادـیب  نم -  يادـخ  يا  نم -  هـکلب 
.مشاب اناوت  مناهانگ  يروآدای 

27/16

بجاو روما  ماجنا  زا  هدنب ، يورین  یتسس 

ِیتَُّوق ُْهنَع  ْتَنَهَو  ...ْنِإ  ...ََکل َو  َّیَلَع  ُهَتْضَرَف  ِهِینَْتمَْزلَأ َو  اَم  َّلُک  یِّنَع  ِْضقا  َو 

6/22 .ددرگ تسس  نآ  زا  میورین  هچرگ  هد و  قیفوت  يا ، هدومن  بجاو  مزال و  نم  رب  هچنآ  ماجنا  هب  ارم  و 

ندیگنج زا  نمشد ، مادنا  ندومن  تسس 

ِلاَجِّرلا َِهلَزاَنُم  ْنَع  ْمُهَناَکْرَأ  ْنِهْوَأ  َو 

11/27 .نادرگ تسس  ناملسم )  ) نادرم اب  ندیگنج  زا  ار  ناشمادنا  و 

هدنب نیقی  یتسس  ناطیش و 

ِنیِقَْیلا ِفْعَض  ِّنَّظلا َو  ِءوُس  ِیف  ِیناَنِع  ُناَْطیَّشلا  َکَلَم  ْدَق 

27/32 .تفرگ تسد  هب  يرواب  تسس  ینامگدب و  رد  ارم  راسفا  ْناطیش 

شناهانگ هرابرد  هدنب ، ياه  لیلد  ِیتسس 

ِفْعَـض َو  ِِهتاَئِّیَـس ، َْنَیب  ِِهتاَنَـسَح  ِهَّلِِقل  َْلب  اًراَِرتْغا ، ُهُعَمَط  ...َنوُکَی  ْنَأ  َال  ...َکِیف  ِهِعَمَط  ْنِم  ُرَثْکَأ  َْکنِم  ُُهفْوَخ  ْنَِمب  یَِهلِإ  اَی  َکـِلَذ  ْلَـعْفَت 
ِِهتاَِعبَت ِعیِمَج  ِیف  ِهِجَجُح 

ندروخ بیرف  يور  زا  شعمط  هکنیا  هن  .تسوت  زا  شعمط  زا  شیب  وت ، زا  شسرت  هک  ینک  یم  راتفر  نینچ  یسک  اب  نم ، يادخ  يا 
.تسا فیعض  شناهانگ  همه  هرابرد  شیاه  لیلد  كدنا و  شیاه  يدب  نایم  شیاه  یکین  هک  تسنآ  يارب  هکلب  .دشاب 

12/39

یهلا تنطلس  ِیتسس  مدع 
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َُکناَْطلُس ْمِِهتَّدُم  ِلوُط  یَلَع  ْنِهَی  َْمل 

18/46 .تسا هدرکن  تسس  ار  وت  تنطلس  ناشیا ، ِنامز  يزارد 

ادخ نداد  تلهم  ندوبن  یتسس  يور  زا 

اًنْهَو َُکلاَْهمِإ  َال  َو  اًزْجَع ، َُکتاَنَأ  ْنُکَت  َْمل 

22/46 .تسا یتسس  يور  زا  هن  تنداد  تلهم  تسا و  هدوبن  یناوتان  يور  زا  وت  ندومن  گنرد 

هدنب ناوت  یتسس 

ُُهتَُّوق ْتَفُعَض  َو  ُُهتَقاَف ، ْتَّدَتْشا  ِنَم  َلاَءوُس  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

3/54 .تسا فیعض  شیورین  و  دنمزاین ، تخس  هک  یسک  تساوخرد  دننام ) ، ) مهاوخ یم  وت  زا  نم  ادنوادخ 
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یتخب شوخ  تداعس 

ششوک یعس 

تهافس

دنمزاین زا  دنمزاین  ندومن  تساوخرد  ّتلع  تهافس ،

ِِهیْأَر ْنِم  ٌهَفَس  ِجاَتْح  _ ُْملا َیلِإ  ِجاَتْح  _ ُْملا َبَلَط  َّنَأ  ُْتیَأَر  َو 

5/28 .تسا هشیدنا  یکبس  زا  دنمزاین ، زا  دنمزاین  تساوخرد  متسناد ، و 

دیفس

ادخ ساپس  اب  ناگدنب ، يور  نتشگ  دیفس 

ُراَْشبَْألا ِتَّدَوْسا  اَذِإ  اَنُهوُجُو  ِِهب  ُّضَْیبَت  ...اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

.ددرگ یم  هایس  اه  تسوپ  هک  یماگنه  ددرگ ، دیفس  نآ  اب  نامیاه  هرهچ  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

14و10/1

نارگمتس هرهچ  یهایس  زور  هدنب ، ندنادرگ  يور  دیفس 

ِهَماَدَّنلا ِهَرْسَْحلا َو  ِمْوَی  ِیف  ِهَمَلَّظلا  ُهوُجُو  ُّدَوْسَت  َمْوَی  اَنَهوُجُو  ْضَِّیب  َو 

ام ياهراسخر  دوش ، یم  هایس  نارگمتس  ياه  هرهچ  هک  يزور  ینامیشپ ، ترسح و  زور  رد  و 

16/42 .نادرگ دیفس  ار 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  ندومن  دیفسور 

ُهَهْجَو ْضَِّیب  ...ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

19/42 .امرف شدیفسور  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

ریفس

یمارگ يارفس  رب  ادخ ، دورد 
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ِهَرَرَْبلا ِماَرِْکلا  ِهَرَفَّسلا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

18و11و10/3 .راکوکین ِراوگرزب  ناریفس  ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

ناگدنب هب  دنمدوس ، یناسر  بآ  و  یهلا ، ناریفس 

ٍِعفاَن َْکنِم  ٍیْقَِسب  .َهَرَفَّسلا  َماَرِْکلا  َکَتَِکئاَلَم  ْدِهْشَأ  َو 

2/19 .زاس هدامآ  دوخ ، بناج  زا  دنمدوس  یبآ  نداتسرف  هب  ار  تا  هدنسیون  ِراوگرزب  ِناگتشرف  و 

نداتفا طوقس 

توکس

( ِراکهنگ  ) بناج زا  سک ، چیه  نتفگن  نخس 
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ادخ هاگرد  رد  هدننک ، توکس 

ٌدَحَأ یِّنَع  ْقِْطنَی  َْمل  ُّتَکَس  ْنِإَف 

23/31 .دیوگن نخس  نم  بناج  زا  یسک  موش ، شوماخ  رگا  سپ 

ادخ يرازگ  ساپس  زا  یهاتوک  و  توکس ،

َكِدیِمَْحت ْنَع  ُتوُکُّسلا  َِیب  َرَّصَق  ْدَق  َو 

.هتخادنا یهاتوک  هب  وت  ساپس  زا  ارم  توکس ، و 

24/46

حالس

ناطیش اب  دروخ  دز و  هدنّرب و  ياه  حالس 

ًهَیِضاَم ًهَِحلْسَأ  ِْهیَلَع  ْمِهِطْعَأ  َو 

10/17 .امرف اطع  نانآ  هب  ناطیش )  ) وا ّدض  رب  هدنرب  ياه  حالس  و 

مالسا نارادزرم  ياه  حالس  ندومن  ناّرب 

ْمُهَتَِحلْسَأ ْذَحْشا  َو 

.نک زیت  ار  ناش  ( یگنج  ) حالس و 

2/27

ناشحالس نانمشد و  نایم  ندنکفا  ییادج 

ْمِِهتَِحلْسَأ َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  ْقِّرَف  َو 

.زادنا ییادج  ناشیاه  حالس  نانآ و  نایم  و 

5/27

مالس
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تشهب لها  هب  ناگتشرف ، مالس 

ِراَّدلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اَِمب  ْمُْکیَلَع  ٌماَلَس  َنُولوُقَی : َنیِذَّلا  َو  ...

20/3 .يارس نیا  ماجرف  تسوکین  هچ  سپ  دیدومن ، هک  يا  يرابدرب  ساپ  هب  امش ، رب  دورد  دنیوگ : یم  نایتشهب ) هب   ) هک نانآ  و  ...

اوقت لها  نایاوشیپ  رب  مالس 

...ُماَلَّسلا ُمِهِعیِمَج  یَلَع  یَقُّتلا  ِلْهَأ  ِهَداَق  ...ْنِم  اًلِیلَد  ِِهلْهَِأل  َتْمَقَأ  َو  ًالوُسَر ، ِهِیف  َْتلَسْرَأ  ٍناَمَز  ٍرْهَد َو  ِّلُک  ِیف 

اهنآ همه  رب  هک  يراکزیهرپ -  لها  نایاوشیپ  زا  یتشامگ ، ییاـمنهار  نآ  لـها  يارب  يداتـسرف و  یلوسر  هک  یناـمز  رـصع و  ره  رد 
2/4  - ... داب دورد 

يراگتسر ناماما  رب  مالس 

...ُماَلَّسلا ُمِهِعیِمَج  یَلَع  ...يَدُْهلا  ِهَِّمئَأ  ْنِم  ...ًالوُسَر  ِهِیف  َْتلَسْرَأ  ٍناَمَز  ٍرْهَد َو  ِّلُک  ِیف 

 - ... داب دورد  اهنآ  همه  رب  هک  يراگتسر -  ِناماما  زا  يداتسرف ، یلوسر  هک  ینامز  رصع و  ره  رد 

2/4

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  رب  مالس 

( َِکلوُسَر ِلآ  َو   ) ِِهلآ یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَکََرب  َُکتَمْحَر َو  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَـص  َِکلوُسَر ، ِْربَق  ِهَراَیِز  َو  ِهَرْمُْعلا ، ِّجَْـحلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َّمُهَّللا َو 
ُماَلَّسلا ُمِْهیَلَع 
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رب وا و  رب  تتاـکرب  تتمحر و  وا و  رب  تیاـهدورد  هـک  تربماـیپ -  ربـق  تراـیز  هرمع و  ّجـح و  هـب  راذـگ  تـّنم  نـم  رب  ادـنوادخ و 
 - . داب ناشیا  رب  دورد  هک  تربمایپ -  نادناخ  و  داب -  شنادناخ 

4/23

َنیِرِهاَّطلا َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  ُماَلَّسلا  َو 

22/42 .داب دنناکاپ ، ناگزیکاپ و  هک  وا  نادناخ  رب  وا و  رب  دورد  و 

َنیِِدبْآلا ََدبَأ  ْمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  ُماَلَّسلا 

.داب یگشیمه  یمالس  ناشیا  رب  وا و  رب 

133/47

َکُماَلَس ْمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  َهَعاَفَش  اَّلِإ  ُُهتْوَجَر  ٍقُولْخَم  ِهَعاَفَش  َال  َو  ُُهْتمَّدَق ، ٍِحلاَص  ٍلَمَِعب  یِّنِم  ًهَِقث  َِکتآ  َْمل  یِّنِإَف 

هب مشاب  هتـسب  دـیما  وا  هب  هک  يا  هدـیرفآ  ِتعافـش  مشاب و  هداتـسرف  شیپ  هک  يا  هتـسیاش  لمع  هب  نانیمطا  اب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 
6/48  - . داب ناشیا  رب  وا و  رب  وت  دورد  هک  وا -  هداوناخ  دّمحم و  تعافش  زج  ما ، هدماین  وت  هاگرد 

مالسلا مهیلع  وا  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ادخ  مالس  نیرتهب 

َکِماَلَس َِکتاَکََرب َو  َِکتَمْحَر َو  َِکتاَوَلَص َو  ِلَْضفَِأب  ْمُهْصُصْخا  َو  َنیِرِهاَّطلا ، ِِهْتَیب  ِلْهَأ  َو  َِکلوُسَر ، َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

مالـس تاکرب و  اه و  تمحر  نیرترب  هب  ار  ناشیا  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  رب  تا و  هداتـسرف  دوخ و  هدنب  دّـمحم  رب  ادـنوادخ 
.هد صاصتخا  شیوخ ،

1/24

ناگتشرف دورد  مالس و  بش  ردقلا ، هلیل 

ٌماَلَس ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئاَلَْملا َو  ُلَّزَنَت 

.تسا مالس  ِبش  نآ  .دنیآ  یم  دورف  يراک  ره  يارب  ناشراگدرورپ ، نامرف  هب  حور  ناگتشرف و  نآ  رد 

5/44

ردق بشرد  حبص ، ات  ناگتشرف  مالس  تکرب  ماود 
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...ِرْجَْفلا ِعُولُط  َیلِإ  ِهَکَرَْبلا  ُِمئاَد  ٌماَلَس ، ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئاَلَْملا َو  ُلَّزَنَت 

ات هک  تسا  یتکرب  هارمه ) هب   ) مالـس ِبش  نآ  .دـنیآ  یم  دورف  يراـک  ره  يارب  ناـشراگدرورپ ، ناـمرف  هب  حور  ناگتـشرف و  نآ  رد 
5/44 .دراد ماود  مد  هدیپس  ندمآرب 

ناضمر هام  رب  مالس 

َرَبْکَْألا ِهَّللا  َرْهَش  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

23/45 .ادخ هام  نیرت  گرزب  يا  وت ، رب  دورد 

ِتاَقْوَْألا َنِم  ٍبوُحْصَم  َمَرْکَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

هک ییاه  تقو  نیرت  یمارگ  يا  وت ، رب  دورد 
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24/45 .يدوب هارمه 

ُلاَمْآلا ِهِیف  َْتبُرَق  ٍرْهَش  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.دش کیدزن  نآ  رد  اهوزرآ  هک  یهام  وت  رب  دورد 

25/45

اًدوُجْوَم ُهُرْدَق  َّلَج  ٍنیِرَق  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

26/45 .دوب گرزب  شمارتحا  يدوب ، ات  هک  ینیشنمه  وت  رب  دورد 

َّرَسَف اًِلبْقُم  َسَنآ  ٍفِیلَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

27/45 .تخاس نامداش  دومن و  مارآ  ار  اه  لد  دروآ ، يور  نوچ  هک  یمدمه  وت  رب  دورد 

ُبُولُْقلا ِهِیف  ْتَّقَر  ٍرِواَُجم  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

28/45 .دیدرگ نتورف  نآ  رد  اه  لد  هک  يا  هیاسمه  وت  رب  دورد 

ِناَْطیَّشلا یَلَع  َناَعَأ  ٍرِصاَن  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

29/45 .درک يرای  ناطیش  ربارب  رد  هک  يروای  وت  رب  دورد 

! َکِیف ِهَّللا  َءاَقَتُع  َرَثْکَأ  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

30/45 !. وت رد  ادخ  باذع ) زا   ) ناگدشدازآ تسا  رایسب  هچ  .وت  رب  دورد 

ِبُونُّذِلل َكاَْحمَأ  َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

!. ار ناهانگ  يدوب ، هدننکوحم  هچ  .وت  رب  دورد 

31/45

َنیِمِرْج _ ُْملا یَلَع  ََکلَوْطَأ  َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

!. ناراکهانگ رب  يدوب ، ینالوط  هچ  .وت  رب  دورد 

32/45
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ُماَّیَْألا ُهُِسفاَُنت  َال  ٍرْهَش  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

33/45 .دنک یمن  يربارب  نآ  اب  رگید ) (ي  اهزور هک  یهام  وت  رب  دورد 

ٌماَلَس ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم  َوُه  ٍرْهَش  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.تسا تمالس  زیچ  ره  زا  هک  یهام  وت  رب  دورد 

34/45

ِهَبَحاَصُْملا ِهیِرَک  َْریَغ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.تسین دنسپان  شا  یهارمه  هک  وت  رب  دورد 

35/45

ِتاَکَرَْبلِاب اَْنیَلَع  َتْدَفَو  اَمَک  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

36/45 .يدش دراو  ام  رب  اه  تکرب  اب  هک  روط  نامه  وت  رب  دورد 

اًمََرب ٍعَّدَُوم  َْریَغ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

37/45 .دشاب یگنتلد  يور  زا  وا  اب  عادو  هکنآ  هن  .وت  رب  دورد 

ِِهْتقَو َْلبَق  ٍبُولْطَم  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

38/45 .هدش بلط  شندمآ ، نامز  زا  شیپ  هک  وت  رب  دورد 

اَّنَع َِکب  َفِرُص  ٍءوُس  ْنِم  ْمَک  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

39/45 !. دش فرطرب  ام  زا  وت ، ببس  هب  هک  اه  يدب  رایسب  هچ  .وت  رب  دورد 

ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  َیِه  ِیتَّلا  ِرْدَْقلا  ِهَْلَیل  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا 

40/45 .هام رازه  زا  تسا  رتهب  هک  ردق  بش  رب  وت و  رب  دورد 
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! َْکیَلَع ِسْمَْألِاب  اَنَصَرْحَأ  َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

41/45 !. میدوب صیرح  وت  رب  رایسب  هچ  زورید  .وت  رب  دورد 

ُهاَْنمِرُح يِذَّلا  َِکلْضَف  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا 

42/45 .میدش مورحم  نآ  زا  هک  تتلیضف  رب  وت و  رب  دورد 

یتسردنت یتمالس 

هاشداپ ناطلس 

یهاشداپ تنطلس 

هبلغ هطلس 

رهز مَس 

تهج تمَس 

شور ّتنس 

شجنس

گرزب ناهانگ  اب  هدنب ، ندیجنسن 

ِِرئاَرَْجلا ِتامَیِظَِعب  ِینِْسیاَُقت  َال  َو 

129/47 .جنَسَم گرزب  ناهانگ  اب  ارم  و 

نارابگنس

نمشد ياهرهش  ندومن  نارابگنس 

ِفوُذُْقلِاب اَْهیَلَع  َِّحلَأ  َو 

.امرف نارابگنس  ار  اهرهش )  ) نآ هتسویپ  و 

12/27
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راسگنس

ربا شراب  هب  ناگدنب ، نتخاسن  راسگنس 

اًموُجُر اَْنیَلَع  َُهبْوَص  ْلَعَْجت  َال  ...َّمُهَّللا 

6/19 .هدن رارق  راسگنس  نوچمه )  ) ام رب  ار  شندیراب  ادنوادخ 

ینیگنس

هدنب رب  هدمآدورف  يالب )  ) ینیگنس ندوب  راوشد 

ُُهْلِقث ِینَدَّأَکَت  ْدَق  اَم  ِّبَر  اَی  ِیب  َلََزن  ْدَق  َو 

5/7 .تسا راوشد  نم  رب  نآ  ینیگنس  هک  هدمآ  دورف  يزیچ  نم  رب  نم ، راگدرورپ  يا  و 

هدنب رب  نتفر ، الب )  ) راب ریز  ینیگنس 

ُُهلْمَح ِینَظََهب  ْدَق  اَم  ِیب  ََّملَأ  َو 

5/7 .هتخادنا تّقشم  هب  ارم  نآ  لّمحت  هک  هدش  دراو  يرما  نم  هب  و 

هدنب تشپ  ِینیگنس  هدننادرگ  کبس  ْيرامیب 
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ِتاَئیِطَْخلا َنِم  يِرْهَظ  َّیَلَع  ِِهب  َلُقَث  اَِمل  اًفیِفَْخت  ...اَِهب  ِینَتْصَّحَم  ِیتَّلا  ِهَّلِْعلا  ُْتقَو  ْمَأ  ...

.دیامن کبس  هدرک  نیگنس  ارم  تشپ  هک  ار  ییاهاطخ  ات  يداد  تاجن  نآ  اب  ارم  هک  يرامیب  تقو  ای  ...

4/15

اهاطخ زا  هدنب ، تشپ  ینیگنس 

ُهَرْهَظ اَیاَطَْخلا  ِتَرَقْوَأ  يِذَّلا  اَنَأ 

.هدرک نیگنس  ار  شتشپ  اهاطخ  هک  منامه  نم 

14/16

اَیاَطَْخلا ُْهتَلَْقثَأ  ْدَق  يِرْهَظ  اَذَه  َو 

29/16 .هدرک نیگنس  ار  نآ  اهاطخ  هک  تسا  نم  تشپ  نیا  و 

تشز لمع  ینیگنس 

اَْنَیلِإ َهَّرَک  اَم  اَْنیَلَع  َلُْقثَی  ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

.میرب یم  هانپ  وت  هب  دیآ ، نیگنس  ام  رب  هدومن ، تشز  ام  رظن  رد  هک  ار  يزیچ  هکنیا  زا  ام  ادنوادخ 

2و1/17

ییوگدب ییوج و  بیع  راب  ینیگنس 

ِداَبِْعلا ِهَّرَعَم  َهَنوُؤَم  ِینِفْکا  َو 

20/20 .رادرب نم  زا  ار  ناگدنب  ِییوج  بیع  ِهانگ  ینیگنس  و 

هدنب مادنا  نتشگن  نیگنس  ببس 

َلُْقثَت َال  ...یَّتَح  ِهِْملِع  ْنِم  ِینُرِّصَُبت  امِیف  ِذوُفُّنِلل  ِینْقِّفَو  َو 

ِهِینَتْمَْهلَأ امِیف  ِفوُفَْحلا  ِنَع  ِیناَکْرَأ 

نیگنـس يا ، هدومرف  ماهلا  نم  هب  ار  نآ  هچنآ  ِماجنا  زا  میاـضعا  اـت  .هد  قیفوت  ینک ، یم  میاـنیب  شنتـسناد  هب  هچنآ  ماـجنا  يارب  ارم  و 
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3/24 .دوشن

مالسا نارادزرم  ّتیلوؤسم )  ) يراب نیگنس 

ْمِِهنَءُوم ِهَیاَفِِکب  ْدَّحََوت  َو 

.امرف تیافک  ییاهنت  هب  ار  ناشیاه  ینیگنس  و 

2/27

هدنب زا  يراتفرگ ، ینیگنس  ندنادرگ  کبس 

اَهَْلِقث یِّنَع  ْفِّفَخ  َو  اَهَرْزِو ، یِّنَع  ْطُطْحا  َو  اَهَلْهَأ ، اَْهنِم  ْضِّوَعَف  ...ٌتاَِعبَت  َّیَلَع  َّمُهَّللا َو 

نـکفیب و نـم  زا  ار  شا  يراـب  نیگنـس  هد و  ضوـع  ار  شناـبحاص  سپ  .تـسا  ییاـه  يراـتفرگ  مدرم ) قوـقح  زا   ) ارم ادـنوادخ و 
.امرف کبس  نم  زا  ار  شا  ینیگنس 

18/31

اطخ زا  رابنارگ  یتشپ 

...اَیاَطَْخلا َنِم  ٍلَْقثُم  ٍرْهَظ  ...ٍهَعِشاَخ َو  ٍسْفَِنب  َكاَّقَلَتَف 

19/32 .تسوت يور  شیپ  اهاطخ ، راب )  ) زا رابنارگ  یتشپ  نتورف و  يدوجو  اب  سپ 

يراب نتشادرب  زا  ادخ ، ندشن  راب  نارگ 

ُُهلْمَح َکُظَْهبَی  َال  اَم  َُکلِمْحَتْسَأ ، َو 

6/39 .تسین نیگنس  وت  يارب  شلمح  هک  مهاوخ  ار  يراب  لمح  وت  زا  و 
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هانگ راب  ریز  هب  نتفر  اب  هدنب ، ندش  راب  نیگنس 

ُُهلْمَح ِینَظََهب  ْدَق  اَم  ِیبُونُذ  ْنِم  َُکلِمْحَتْسَأ  َو 

8/39 .دروآ یم  راشف  نم  رب  شلمح  هک  يرادرب  نم  زا  ار  مناهانگ  مهاوخ  یم  وت  زا  و 

هدنب تشپ  هدننکش  ِینیگنس 

ُُهْلِقث ِینَحَدَف  ْدَق  اَم  یَلَع  َِکب  ُنیِعَتْسَأ  َو 

8/39 .هتسکش ارم  تشپ  شا  ینیگنس  هچنآ  رب  میوج  یم  يرای  وت  زا  و 

ناگدنب زا  ناهانگ ، راب  ینیگنس  نتخیر  ورف  لماع 

ِراَزْوَْألا َلِْقث  اَّنَع  ِنآْرُْقلِاب  ْطُطْحا  َو 

9/42 .زیر ورف  ام  زا  ار  ناهانگ  ینیگنس  نآرق ، تمظع )  ) هب و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تانسح )  ) يوزارت ینیگنس 

ُهَناَزیِم ْلِّقَث  ...ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

.نادرگ نیگنس  ار  شنازیم  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

19/42

یهلا ّتبحم  ینوزف  زا  هدنب ، ندش  رابنارگ  ببس 

َِکتَّبَحَم ِلْضَف  ْنِم  ِهِیُنلِّمَُحت  اَّمِم  ِینَظَْهبَتَف  ِِهب  ِیل  َهَقاَط  َال  اَِمب  ِینِْحنْمَت  َال  َو 

102/47 .ینکشب يا ، هدراذگ  مشود  رب  هک  تا  یتسود  نارگ  راب  زا  ار  متشپ  هک  شخبن ، نم  هب  مرادن  ار  شتقاط  هچنآ  و 

راوس

ناسنا ندب  رد  طسب ، رازبا  ندرک  راوس  مهرب 

ِطْسَْبلا ِتَالآ  اَنِیف  َبَّکَر  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

20/1 .درک راوس  مه  رب  ام ، رد  ار  نداشگ  طسب و  تالآ  هک  ار  يادخ  ساپس  و 
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ادخ یهن  ياه  ( بکرم  ) تشپ رب  ندش  راوس 

ِهِرْجَز َنُوتُم  اَْنبِکَر  َو  ِهِْرمَأ ، ِقیِرَط  ْنَع  اَنَْفلاَخَف 

21/1 .میدش راوس  شیهن  ياه  ( بکرم  ) تشپ رب  میدرک و  تفلاخم  شنامرف ، هار  زا  سپ 

وا هرابرد  هدنراددبدصق  ِناراوس  زا  هدنب ، ینمیا 

ِِهْلیَخ ِِهلِجَر َو  ...ِهِّرَش َو  ِهِّرَض َو  ِعیِمَج  ْنِم  ِینَنِمْءُوت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

ياهورین يدب و  نایز و  همه  زا  ارم  ات  هد ، رارق  يّدس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرـصنم  نم  زا  دنک ، يدـب  نم  اب  دراد  دـصق  سک  ره  و 
8و7/23 .يزاس نمیا  شا  هراوس  هدایپ و 
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دوس

زیخاتسر زور  رد  یتسود ، نتشادن  دوس 

َنوُرَْصُنی ْمُه  َال  اًْئیَش َو  ًیلْوَم  ْنَع  ًیلْوَم  ِینُْغی  َال  َمْوَی 

12/1 .دنوش یمن  يرای  دشابن و  رگید  تسود  دوس  هب  تسود ، چیه  هک  يزور 

دنوادخ هب  هدش  کیدزن  هدنب  ندرب  دوس 

ْمَنْغَی َْکَیلِإ  ُْهبِّرَُقت  ْنَم  َو 

9/5 .درب یم  دوس  يزاس ، کیدزن  دوخ  هب  هک  ار  سک  ره  و 

ادخ دزن  فارتعا  نتشادن  دوس  ای  نتشاد  دوس 

؟ ُْتبَسَتْکا اَم  ِءوُِسب  َكَْدنِع  يِراَْرقِإ  یَِهلِإ ، اَی  ِینُعَْفنَی ، ْلَهَف 

؟6/12 دهد یم  دوس  ارم  ما ، هداد  ماجنا  هک  يا  يدب  هب  رارقا  وت  دزن  ایآ  نم  يادخ  يا 

ناگدنب هب  دنمدوس  یناسر  بآ  و  ناگتشرف ،

ٍِعفاَن َْکنِم  ٍیْقَِسب  .َهَرَفَّسلا  َماَرِْکلا  َکَتَِکئاَلَم  ْدِهْشَأ  َو 

2/19 .زاس هدامآ  دوخ ، بناج  زا  دنمدوس  یبآ  نداتسرف  هب  ار  تا  هدنسیون  ِراوگرزب  ِناگتشرف  و 

دوخ نایز  دوس و  هب  تبسن  هدنب ، یناوتان 

َِکب اَّلِإ  ارَض  َال  اًعْفَن َو  یِسْفَِنل  ُِکْلمَأ  َال 

.متسین اناوت  ینایز ، دوس و  رب  وت  يرای  هب  زج 

7/21

نایز دوس و  ماگنه  لد و  شمارآ  نتفای 

اَِمب یِّنِم  ِسْفَّنلا  َهَنِینْأَـمُط  اَـضِّرلا َو  َحْوَر  یِـسْفَن  ْنِم  َفَّرَعَتَأ  یَّتَـح  ...َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اَِـمب  َکـَل  ِرْکُّشلا  ِیف  يِریِـصْقَت  َدـْنِع  َّقَْحلا  ِیْنقُزْرا  َو 
ِعْفَّنلا ِّرَّضلا َو  ...ِلاَح  ِیف  ُثُدْحَی  امِیف  ََکل  ُبِجَی 
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میـسن ات  امرف ، ما  يزور  ار  قح  هب ) فارتعا  ، ) مدومن یهاتوک  يا  هتـشاد  ینازرا  نم  هب  هک  ییاـه  تمعن  هب  رکـش  رد  هک  یماـگنه  و 
.مبایرد تسا ، بجاو  وت  يارب  نآ  رکش  و  دهد ، یم  خر  دوس  نایز و  لاح  رد  هچنآ  هب  تبسن  ار  دوخ  شمارآ  يدونشوخ و 

11/22

ادخ اب  يرگادوس  تراجت و  رد  ندرب  دوس 

َْکیَلَع ِهَراَجِّتلا  ِیف  َنیِِحباَّرلا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هدرک  دوس  وت  اب  تراجت  رد  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

ََکل ْمِِهتَرَجاَتُم  ِیف  ْمُهَْحبِر  ُدیُِرت 

12/45 .دنرب دوس  وت ، اب  ناشندرک  تراجت  رد  یهاوخ  یم 

ناوتان ناگیاسمه  هب  ندناسر  دوس 

ْمِهِفیِعَض ِقاَفْرِإ  ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

.هد قیفوت  ناشناوتان ، هب  قافرا  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 

2/26
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ایند رد  ندیسر ، دوس  هب 

اًرِـضاَح اًضَوِع  ِِهْلِعف  ْنِم  ُهْضِّوَع  َو  ٍْلثِِمب ، اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَـف  ...ِهِراَد  ِیف  اًِـطباَُرم  ْوَأ  اًـیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْـسُم  اَـمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
ِِهب یَتَأ  اَم  َروُرُس  َمَّدَق َو  اَم  َعْفَن  ِِهب  ُلَّجَعَتَی 

شاداپ نوگمه  گنـسمه و  ار  يو  سپ  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
تفاـیرد يدوز  هب  هداد ، ماـجنا  ار  هچنآ  يداـش  هداتـسرف و  شیپ  هچنآ  دوـس  هک  نک  اـطع  دـقن  ِضوـع  ار  شراـک  هد و  شاداـپ  وا ،

16/27 .دنک

هدنب رب  یهلا ، تمحر  دوس  ناسحا 

َِکتَمْحَر ِهَِدئاَِعب  َّیَلَع  ْدُع  َو 

.راد ینازرا  نم  هب  ار  دوخ  تمحر  دوس  و 

20/32

ناگدنب هب  دنمدوس ، یتمحر  ندناسر  رب  قرب ،  دعر و  باتش 

ٍهَّراَض ٍهَمِقَن  ْوَأ  ٍهَِعفاَن  ٍهَمْحَِرب  َکَتَعاَط  ِناَرِدَْتبَی  ...ِْنیَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا 

.دنباتش یم  تتعاط  هب  راب  نایز  يرفیک  ای  دنمدوس  یتمحر  ندناسر  هب  ود ، نیا  انامه  ادنوادخ 

1/36

ناگدنب رب  اهربا ، دوس  نداتسرفورف 

اَهَتَکََرب ِِبئاَحَّسلا َو  ِهِذَه  َعْفَن  اَْنیَلَع  ْلِْزنَأ  َو 

.روآ دورف  ام  رب  ار  اهربا  نیا  تکرب  دوس و  و 

2/36

هدنب شنیرفآ  رد  ادخ ،  يارب  يدوس  ندوبن 

ٍعْفَن َیلِإ  اَِهب  َقَّرَطَِتل  ...اَهُْقلَْخت  َْمل  ِیتَّلا  َیِسْفَن  یَِهلِإ -  اَی  َُکبِهْوَتْسَأ - 

7/39 .ییوج هار  يدوس  هب  نآ  هلیسو  هب  ات  يدیرفاین  ار  نآ  هک  مهاوخ  یم  ار  مسفن  ششخب  وت  زا  نم  يادخ  يا 
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ادخ ینابرهم  زا  يدوس  نایب 

ُمِیلَح اَی  َکِفْطَع  ْنِم  ًهَِدئاَع  ...ِْهَیلِإ  ِراَذْعِْإلا  ِلوُط  ْنَع  اَّلِإ  ْمُهُّیِقَش  َِکتَمِْعِنب  یَقْشَی  ...اَْلیَِکل  َِهبْوَّتلا  َیلِإ  ْمُهَتَلَجاَعُم  ُكُْرتَت 

ياهرذع زا  دعب  رگم  .ددرگن  تخبدـب  وت ، تمعن  هلیـسو  هب  ناشتخبدـب  ات  ینک ، یم  كرت  ار  ناشیا  رفیک  رد  باتـش  هبوت ، ماگنه  ات 
!. رابدرب يا  تسوت ، ینابرهم  زا  يدوس  همه ) نیا   ) هک .وا  رب  ناوارف 

9/45

نایناهج ياهدوس  نیرتهب  هب  نتشگ  دنمدوس  هلیسو  ناضمر ،

َنیَِملاَْعلا ِحَابْرَأ  َلَْضفَأ  اَنََحبْرَأ  َو 

دنمدوس نایناهج ، ياهدوس  نیرترب  هب  ار  ام  و 
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22/45 .دومن

دنمدوس يدورد 

اَهُعْفَن اَُنلاَنَی  ...ًهاَلَص  ...ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو 

56/45 .دبایرد ار  ام  شدوس  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  وا و  رب  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  یهلا ، تمحر  نیرتدنمدوس 

َِکتاَمَحَر َعَْتمَأ  ِْهیَلَع  ْمَّحََرت  َو 

50/47 .تسرف تمحر  وا  رب  تیاه ، تمحر  نیرتدنمدوس  اب  و 

یهلا ياهدوس  زا  وا ، لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هرهب  ِيرایسب  ببس 

َكِِدئاَوَف َكِِدئاَوَع َو  ْنِم  َّظَْحلا  ُمِْهیَلَع  ُرِّفَُوت  ...َِکتَماَرَک َو  َِکلَِحن َو  ْنِم  اَِهب  ْمَُهل  ُلِزُْجت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

هرهب ِي يزاس و  رایـسب  ناشیا  يارب  ار  تتمارک  شـشخب و  نآ  اب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  نم ، راـگدرورپ 
57/47 .ینادرگ ناوارف  تیاهدوس  اه و  تمعن  زا  ار  نانآ 

ناسحا هب  ادخ ، ندوب  هدنهددوس 

ِناَسْحِْإلِاب ُدَوْعَأ  ...َکَّنَأ  ...ُمَلْعَأ 

.یتسه رت  هدنهددوس  ْناسحا  هب  وت  هک  مناد  یم 

116/47

یهلا هنیرید  ياهدوس 

اَِهثِداَوَِحب َكِِدئاَوَف  َمیِدَق  ...ِیل  ْعَفْشا  َو 

121/47 .زاس مأوت  نآ  ياه  هزات  اب  ار ، تنیرید  ياهدوس  نم  يارب  و 

هدنب تراجت  نتخاس  دنمدوس 

ًهَِحباَر ِیتَراَِجت  ْلَعْجا  َو 
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.هد رارق  دنمدوس  ارم  يورخا )  ) تراجت و 

126/47

یهلا ياهدوس  زا  هدنب ، تسد  نتخاس  رپ 

يِدَی َكِِدئاَوَف  ْنِم  ْأَْلما 

128/47 .امن رپ  دوخ  ياهدوس  زا  ار  متسد 

یهلا ِدوس  نتفای  و  ندیسر ، نیقیلا  ّقح  هب 

َكِْرمَأ ِذاَفَن  ِیف  ِنیِقَْیلا  َّقَح  ِِهب  َنَْقیَتْسا  ِنَم  ِِهب  ُعَْفنَت  اًنیِقَی  ...َُکلَأْسَأ  ِماَرْکِْإلا  ِلاَلَْجلا َو  اَذ  اَی 

، دنک ادیپ  نیقی  ًاتقیقح  وت  رما  ندوب  ذفان  هب  هک  ار  سک  ره  نآ  هلیـسو  هب  هک  مهاوخ  یم  ینیقی  وت  زا  تمارک ! تمظع و  بحاص  يا 
.یهد یم  دوس 

3/54

تراجت ادوس 

ناغمرا تاغوس 

767 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1504 

http://www.ghaemiyeh.com


دنگوس

نآرق رد  دنوادخ ، دنگوس 

...ِِهب َْتلَّفَکَت  يِذَّلا  ِقْزِّرلِاب  اَنِماَم  _ ِتْهِال اًعِطاَق  َِکباَتِک  ِیف  َکِمَسَق  ْنِم  ُهَتْعَْبتَأ  َو  َِکیْحَو ، ِیف  َِکتَدِع  ْنِم  ِِهب  َتْحَّرَص  اَم  ْلَعْجا  َو 

مامتها عطق  بجوم  يا ، هدروآ  تباتک  رد  ار  دوخ  دنگوس  نآ  یپ  رد  يا و  هدومن  نایب  دوخ  یحو  رد  هک  ار  يراکشآ  ياه  هدعو  و 
3/29 .هد رارق  يا  هدرک  تلافک  دوخ  هک  يا  يزور  هب  ام 

ادخ دنگوس  ندوب  رت  هدننکافو  تسار و 

یَفْوَْألا َُّربَْألا  َکُمَسَق  َتْمَْسقَأ َو  َو 

4/29 .تسا نیرت  هدشافو  نیرت و  قّقحم  وت  دنگوس  يدرک و  دای  دنگوس  و 

نیمز نامسآ و  راگدرورپ  هب  ادخ ، ندروخ  دنگوس 

...ِضْرَْألا ِءاَمَّسلا َو  ِّبَر  َوَف  َْتُلق : َُّمث 

5/29« ...نیمز نامسآ و  راگدرورپ  هب  دنگوس  سپ  : » يدومرف سپس 

 ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم   ) ّقح هب  ادخ ، نداد  مسق 

اًلِّصَنَتُم َْکَیلِإ  َراَج  ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت  ...َکِْقلَخ  ْنِم  َْتبَجَْتنا  ِنَم  ِّقَِحب 

يدناشوپ هک  يزیچ  نامه  اب  ناشوپب ، ارم  زور ، نیا  رد  يا ، هدیزگرب  تناگدیرفآ  زا  ار  وا  هکنآ  ّقح  هب 

86/47 .هدومن يراز  وت  يوس  هب  هانگ ) زا   ) يرازیب لاح  اب  هک  ار  یسک  نآ ، اب 

ادخ هب  ندروخ ، دنگوس 

َْتیَطْعَأَف َْتِلئُس  ْدََقل  َو 

14/49 .يدرک اطع  سپ  دش ، تساوخرد  وت  زا  هک  هاگنآ  مسق ، تا  یگرزب  هب  و 

ناسآ لهس 

يراگنا لهس 
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یهلا تمرح  هب  تبسن  يراگنا  لهس 

َِکتَمْرُِحل َلاَفْغِْإلا  ...اَْنبِّنَج  َو 

.نادرگ رود  تتمرح  يراگنا  لهس  زا  ار  ام  و 

13/44

ناراگنا لهس  ِتاجن 

َنِینِواَهَتُْملا ِِهب  َتْذَْقنَتْسا  ...اَم  َیلِإ  ِیْبلَِقب  ْذُخ  َو 

92/47 .زاس هّجوتم  يا ، هداد  تاجن  نآ  اب  ار  ناراگنا  لهس  هچنآ  يوس  هب  ار  ملد  و 

هدنب يرگ  لامها  يراگنا و  لهس 

یِسْفَن َّظَح  ُلِفْغُْملا  ...ُطِّرَفُْملا  ُِملاَّظلا  اَنَأَف  ْبِّذَُعت  ْنِإ 

.مشیوخ هرهب  هب ) تبسن   ) رگ لامها  و )  ) راگنا لهس  راکمتس ، هک  متسه  نم  نیا  ینک ، رفیک  رگا 

14/51
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یهایس

تمایق زور  رد  اه ، هرهچ  ندش  هایس 

ُراَْشبَْألا ِتَّدَوْسا  اَذِإ  اَنُهوُجُو  ِِهب  ُّضَْیبَت  ...اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

.ددرگ یم  هایس  اه  تسوپ  هک  یماگنه  ددرگ ، دیفس  نآ  اب  نامیاه  هرهچ  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

14و10/1

ِهَماَدَّنلا ِهَرْسَْحلا َو  ِمْوَی  ِیف  ِهَمَلَّظلا  ُهوُجُو  ُّدَوْسَت  َمْوَی  اَنَهوُجُو  ْضَِّیب  َو 

16/42 .نادرگ دیفس  ار  ام  ياهراسخر  دوش ، یم  هایس  نارگمتس  ياه  هرهچ  هک  يزور  ینامیشپ ، ترسح و  زور  رد  و 

هقدح مشچ  یهایس 

دّیس

ناگداتسرف ياقآ  رب  ادخ ، دورد 

...َنِیلَسْرُْملا ِدِّیَس  َنیِِّیبَّنلا َو  ِِمتاَخ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

15/17 .تسرف دورد  ناگداتسرف -  رورس  ناربمایپ و  رِخآ  دّمحم -  رب  ادنوادخ 

ناگدنب دّیس  رب  ادخ ، دورد 

یَفَطْصُْملا ِهَّللا  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  اَنِدِّیَس  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 

9/54 .داب تسا  هدیزگرب  هک  ادخ  هداتسرف  دّمحم ، ام ، رورس  رب  ادخ  دورد  و 

یباریس

ناراب هب  ناگدنب ، ندنادرگ  باریس 

َْثیَْغلا اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

1/19 .امن باریس  ناراب  زا  ار  ام  ادنوادخ 

...اًثیِغُم اًْثیَغ  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 
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4/19 .نادرگ باریس  شخبرمث  یناراب  زا  ار  ام  ادنوادخ 

بآ اب  ناگدنب ، ندنادرگ  باریس 

...َباَرِّظلا ُْهنِم  ُلیُِست  اًیْقَس  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

5/19 .امن باریس  ینادرگ ، يراج  ار  اه  هپت  نآ  زا  هک  یناراب  اب  ار  ام  ادنوادخ 

ادخ هاگشیپ  رد  یهاگیاج  رد  ناگدنب ، ندش  باریس  لماع 

اَنِرِجاَوَه َأَمَظ  َْکیَلَع  ِضْرَْعلا  ِِفقْوَم  ِیف  ِِهب  ِوْرَأ  َو 

11/42 .امرف باریس  تسوت ، هاگشیپ  رد  هک  یهاگیاج  رد  مرگ  ياهاج  رد  ار  ام  دیدش  یگنشت  نآرق ،)  ) نآ اب  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماج  زا  ناگدنب ، نتشگ  باریس 

ِهِسْأَِکب اَنِقْسا  َو  ُهَضْوَح ، اَنْدِرْوَأ  َو 

20/42 .زاس نامباریس  وا  ماج  زا  نک و  نامدراو  وا  ضوح  هب  و 

شور هریس 
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هبلغ هرطیس 

هرهچ امیس 

هنیس

دسح زا  هدنب ، هنیس  نتخاس  یلاخ 

ِدَسَْحلا َنِم  ِرْدَّصلا  َهَماَلَس  ِیْنقُزْرا  َو 

.نادرگ ما  يزور  ار  دسح  زا  هنیس  تمالس  و 

12/22

دنزرف هنیس  رد  نیدلاو ، هب  یکین  ییاراوگ 

اَمُهاَوَه َياَوَه  یَلَع  َِرثوُأ  یَّتَح  ِنآْمَّظلا  َِهبْرَش  ْنِم  يِرْدَِصل  َجَْلثَأ  ...اَمِِهب  يِِّرب  َّيَِدلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو 

لیم رب  ار  ناشیا  لیم  ات  .هد  رارق  رت  عوبطم  ماک ، هنشت  ندیشون  زا  ما  هنیـس  يارب  ار  ود  نآ  هب  يراکوکین  مردام و  ردپ و  زا  تعاطا  و 
.مهد يرترب  دوخ 

5/24

ناگدنب ياه  هنیس  رد  ناطیش ، نداد  اج 

اَنَروُدُص ُهَْتنَکْسَأ 

.يداد اج  ام  ياه  هنیس  رد  ار  ناطیش )  ) وا

6/25

هدنب هنیس  ندومن  خارف 

يِرْدَص َکِمْکُح  ِِعقاَوَِمب  ْعِّسَو  َو 

3/35 .زاس خارف  دوخ ، ماکحا  هب  ار  ما  هنیس  و 

اه هنیس  ِدب  هشیدنا  ندومن  نوریب  لماع 
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َِکقْزِِرب اَنِروُدُص  َرَحَو  ْجِرْخَأ  َو 

4/36 .اشگب تا  يزور  اب  ار ، نامیاه  هنیس  ِدب  هشیدنا  و 

نانمؤم ياه  هنیس  رد  هدنب ،  یتسود  نتفرگ  رارق 

ادُو َنِینِمْءوُْملا  ِروُدُص  ِیف  اََنل  ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  نانمؤم ، ياه  هنیس  رد  ار  ام  یتسود  و 

16/42

نامیا لها  هنیس  رد  ناضمر ، هام  هوکش 

َنِینِمْءوُْملا ِروُدُص  ِیف  َکَبَیْهَأ  ...َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

32/45 !. نانمؤم ياه  هنیس  رد  يدوب ، تبیه  اب  هچ  .وت  رب  دورد 

هدنب هنیس  زا  نامیا ، لها  هنیک  ندنکرب 

َنِینِمْءوُْمِلل يِرْدَص  ْنِم  َّلِْغلا  ِعَْزنا  َو 

.نک رب  ما  هنیس  زا  ار  نانمؤم  يارب  نتشاد  هنیک  و 

127/47
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ش

يداش

اه یکین  هدنسیون  ِناگتشرف  نتشگرب  نامداش  ببس 

اَِنتاَنَسَح ْنِم  اُوبَتَک  اَِمب  َنیِروُرْسَم  اَّنَع  ِتاَنَسَْحلا  ُباَّتُک  یَّلَوَتَی  َو 

2/11 .دندرگرب نامداش  دنا -  هتشون  ام  ياه  یکین  زا  هچنآ  ببس  هب  اه -  یبوخ  ناگدنسیون  و 

یتسردنت اب  هدنب ، هب  ندیشخب  ینامداش 

َِکلْضَف َِکتاَضْرَم َو  ِءاَِغْتبِال  اَِهب  ِینَتْطَّشَن 

3/15 .يدیشخب يداش  تناسحا  يدونشوخ و  ِتساوخرد  يارب  یتسردنت )  ) نآ هلیسو  هب  ارم 

یشوخان ای  یشوخ  رد  هدنب ، تساوخرد  ندومن  اور 

َءاَّرَض ْوَأ  ُْتنُک  َءاَّرَس  ِیف  یِّنَع ، ْتَأَْطبَأ  ْنِإ  ِیل َو  َِکَتباَجِإ  ْنِم  اًِسیآ  ...ِیْنلَعَْجت  َال  َو 

 - دوش رید  هچرگ  تتباجا -  زا  دیماان  ارم  و 

8/21 .یتخس ای  مشاب  یشوخ  رد  هدن ، رارق 

ایند زا  ادخ ، ياه  هداد  هب  نتشگن  نامداش  ببس 

اَْینُّدلا َنِم  ِینَْتیَتآ  اَِمب  َحَْرفَأ  َال  یَّتَح  ...َْکیَلَع  ِیئاَنَث  ْلَعْجا  َو 

9/21 .موشن لاحشوخ  يا ، هداد  نم  هب  ایند  زا  هچنآ  هب  ات  .هد  رارق  تدوخ  هژیو  ارم  شیاتس  و 

شمارآ رطاخ و  ترّسم  نتفایرد 

اَِمب یِّنِم  ِسْفَّنلا  َهَنِینْأَـمُط  اَـضِّرلا َو  َحْوَر  یِـسْفَن  ْنِم  َفَّرَعَتَأ  یَّتَـح  ...َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اَِـمب  َکـَل  ِرْکُّشلا  ِیف  يِریِـصْقَت  َدـْنِع  َّقَْحلا  ِیْنقُزْرا  َو 
ِْنمَْألا ِفْوَْخلا َو  ِلاَح  ِیف  ُثُدْحَی  امِیف  ََکل  ُبِجَی 

میـسن ات  امرف ، ما  يزور  ار  قح  هب ) فارتعا  ، ) مدومن یهاتوک  يا  هتـشاد  ینازرا  نم  هب  هک  ییاـه  تمعن  هب  رکـش  رد  هک  یماـگنه  و 
.مبایرد تسا ، بجاو  وت  يارب  نآ  رکش  و  دهد ، یم  خر  ینمیا  سرت و  لاح  رد  هچنآ  هب  تبسن  ار  دوخ  شمارآ  يدونشوخ و 

11/22
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هدولآ باوخ  باوخ  زا  رت  شوخ  نیدلاو ، زا  يربنامرف 

ِناَنْسَْولا ِهَْدقَر  ْنِم  ِیْنیَِعل  َّرَقَأ  اَمِِهب  يِِّرب  َّيَِدلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو 

ود نآ  هب  يراکوکین  مردام و  ردپ و  زا  تعاطا  و 
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5/24 .هد رارق  رت  شوخ  هدولآ ، باوخ  ِباوخ  زا  مرظن ، رد  ار 

هدش ماجنا  ِراک  يداش  نتفایرد  دوز  ببس 

اًرِـضاَح اًضَوِع  ِِهْلِعف  ْنِم  ُهْضِّوَع  َو  ٍْلثِِمب ، اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَـف  ...ِهِراَد  ِیف  اًِـطباَُرم  ْوَأ  اًـیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْـسُم  اَـمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
ِِهب یَتَأ  اَم  َروُرُس  َمَّدَق َو  اَم  َعْفَن  ِِهب  ُلَّجَعَتَی 

شاداپ نوگمه  گنـسمه و  ار  يو  سپ  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
تفاـیرد يدوز  هب  هداد ، ماـجنا  ار  هچنآ  يداـش  هداتـسرف و  شیپ  هچنآ  دوـس  هک  نک  اـطع  دـقن  ِضوـع  ار  شراـک  هد و  شاداـپ  وا ،

16/27 .دنک

هدننادرگداش یمدمه  ناضمر ،

َّرَسَف اًِلبْقُم  َسَنآ  ٍفِیلَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

27/45 .تخاس نامداش  دومن و  مارآ  ار  اه  لد  دروآ ، يور  نوچ  هک  یمدمه  وت  رب  دورد 

يداش دیع و  زور  رطف ، زور 

اًروُرُس اًدیِع َو  َنِینِمْءوُْمِلل  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  اَنِرِْطف -  ِمْوَی  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

52/45 .مینک یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  يداد ، رارق  يداش  دیع و  ْنامیا  لها  يارب  ار  نآ  هک  نامرطف  ِزور  رد  ام  ادنوادخ 

بش هاگماش 

حلاص زین  یگتسیاش و  ناگتسیاش 

یگتسیاش

تسا هتسیاش  هک  هنوگنآ  ادخ ، ندشن  شتسرپ 

َِکتَداَبِع َّقَح  َكاَنْدَبَع  اَم  َکَناَْحبُس 

9/3 .میدرکن شتسرپ  ار  وت  دوب ، وت  شتسرپ  هتسیاش  هک  هنوگنآ  ام  وت ، یهّزنم 

وا زا  يراتفرگ  ندش  رود  هب  هدنب ، یگتسیاش  مدع 

َْکنِم ُْهبِجْوَتْسَأ  َْمل  ْنِإ  َِکلَذ َو  ِیب  ْلَْعفاَف  ِهِیف ، ُْتعَقَو  اَم  ِْعفَد  َو  ِِهب ، ُتِینُم  اَم  ِفْشَک  یَلَع  ُرِداَْقلا  َْتنَأ  َو 
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زا هچ  رگا  .هد  ماجنا  نم  يارب  ار  نآ  سپ  .ییاناوت  ما  هداتفا  نآ  رد  هچنآ  ندرک  فرطرب  ما و  هدـش  راـتفرگ  نآ  هب  هچنآ  عفد  رب  وت  و 
10/7 .متسین نآ  هتسیاش  وت  بناج 

شاداپ راوازس  ِکین  راک  نتفرن  تسد  زا  ببس 

َكَءاَزَج اَِهب  ُّقِحَتْسَن  ٌهَنَسَح  اَنَتوُفَت  َال  یَّتَح  َِکباََوث ، ِتاَبِجُوم  ِیف  ...اَِنبُوُلق  ِتاَسَمَه  ْلَعْجا  َو 

راوازس نآ  ببس  هب  هک  یکین  راک  ات  هد ، رارق  دوش  وت  شاداپ  ثعاب  هچنآ  رد  ار  نامیاه  لد  ياهزار  و 
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7/9 .دورن نامتسد  زا  میوش  وت  شاداپ 

رفیک بجوتسم  ِدب  راک  ندنامن  یقاب  لماع 

ََکباَقِع اَِهب  ُبِجْوَتْسَن  ٌهَئِّیَس  اََنل  یَْقبَت  َال  ...یَّتَح  َِکباََوث ، ِتاَبِجُوم  ِیف  ...اَِنبُوُلق  ِتاَسَمَه  ْلَعْجا  َو 

ام يارب  میوش  وت  باذع  بجوتـسم  نآ  هلیـسو  هب  هک  يدـب  راک  ات  هد ، رارق  دوش  وت  شاداپ  ثعاب  هچنآ  رد  ار  نامیاه  لد  ياهزار  و 
7/9 .دنامن

( رفیک  ) يراوازس

َْکنِم ُُهبِجْوَتْسَأ  اَّمِم  ِیِنفاَع  َو 

15/12 .نک اهر  متسه  شراوازس  وت  بناج  زا  هچنآ  زا  ارم  و 

یهلا ناسحا  زا  ّتیمورحم  راوازس 

ِناَسْحِْإلا َتْوَف  َكِْدنِع  ْنِم  َّقَحَتْسا  ...ْدَقَف  َکَنوُد  اَهِحُْجن  َبَبَس  ُهَلَعَج  ْوَأ  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  َیلِإ  ِِهتَجاَِحب  َهَّجََوت  ْنَم  َو 

ار وت  ناسحا  نتفاین  نامگ  یب  دهد ، رارق  وت  ریغ  ار  نآ  ندش  اور  ببس  ای  دروآ  ور  وت  ِناگدیرفآ  زا  یکی  هب  شتجاح  يارب  هک  ره  و 
14/13 .هتشگ راوازس 

هدنب قاقحتسا  یهلا و  لدع 

ِقاَقِْحتْسِالا یَلَع  َِکلْدَِعب  ِیْنلِمَْحت  َال  َو 

.نکن راتفر  مراوازس  هچنآ  رب  تا  يرگداد  اب  و 

20/13

رگمتس راوازس  يراک 

ِهِیلَی امِیف  اًْلغُش  َُهل  ْلَعْجا  َو 

.راد لوغشم  تسا  شروخرد  هچنآ  هب  ار  وا  و 

6/14

( یتمالس يرامیب و   ) لاح ود  رد  ادخ  شیاتس  یگتسیاش 
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...ِهَّلِْعلا ُْتقَو  ْمَأ  ...ِهَّحِّصلا  ُْتقَو  َأ  ََکل ؟ ِدْمَْحلِاب  َیلْوَأ  ِْنیَْتقَْولا  ُّيَأ  َو  ََکل ؟ ِرْکُّشلِاب  ُّقَحَأ  ِْنَیلاَْحلا  ُّيَأ  یَِهلِإ ، اَی  يِرْدَأ ، اَمَف 

يارب تقو ، ود  زا  کی  نیمادک  و  تسا ؟ رتراوازـس  وت  يارب  يرازگ  ساپـس  هب  لاح ، ود  نیا  زا  کی  مادک  مناد  یمن  نم  يادـخ  يا 
؟ يرامیب تقو  ای  یتسردنت  تقو  ایآ  دشاب ؟ یم  رت  هتسیاش  وت  شیاتس 

4-2/15

دنوادخ ندوبن  ینامرفان  راوازس 

َكاَِذل ُْهنِم  اًلْهَأ  ْنُکَت  َْمل  َو  َكاَصَع ، ِِهلْهَِجب  يِذَّلا  اَنَأ  َو 

14/16 .يدوبن وا  ینامرفان  هتسیاش  وت  هدرک و  ینامرفان  ار  وت  ینادان  يور  زا  هک  یسک  نآ  منم  و 

ناگتسیاش هجرد  رد  نتفرگ  رارق  ِببس 

...َنیِِحلاَّصلا ِتاَجَرَد  ِیف  َِکلَِذب  اَنْرِّیَص  َو  ...

16/17 .هد رارق  ناراکوکین  ياه  هبترم  رد  ار  ام  نآ  هلیسو  هب  و  ...
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ّقحتسم ریغ  هب  ناسحا ، كرت 

ِّقِحَتْسُْملا ِْریَغ  یَلَع  ِلاَْضفِْإلا  ...ِكَْرت  ...ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو 

.ناشوپب نم  هب  تسین ، ناسحا  هتسیاش  هک  یسک  هب  ندرکن  ناسحا  رد  ار  ناراکزیهرپ  رویز  و 

10/20

يراوخ قاقحتسا  ببس 

َکَضاَرْعِإ َکَْعنَم َو  َکَنَالْذِخ َو  َِکلَِذب  َّقِحَتْسَأَف  ُْتبِهَر ، اَذِإ  َکَنوُد  ْنَم  َیلِإ  ِعُّرَضَّتلِاب  ...یِِّنتْفَت  َال  َو 

وت ندـنادرگ  يور  یگرهب و  یب  يراوخ و  راوازـس  نآ ، ببـس  هب  ات  .نکن  شیامزآ  مسرت ، ماگنه  نارگید  هاـگرد  هب  يراز  هب  ارم  و 
12/20 .موش

ندوب هتسیاش  ناگدنب  هرمز  رد 

ِداَبِْعلا ِِحلاَص  ْنِم  ...ِیْنلَعْجا  َو 

18/20 .هد رارق  هتسیاش  ناگدنب  زا  ارم  و 

َنیِِحلاَّصلا َكِداَبِع  ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 

18/44 .هد رارق  تحلاص  ناگدنب  زا  ار  ام  و 

ناطیش طّسوت  ندش  هتشادزاب  و  حلاص ، لمع  ماجنا  دصق 

ُْهنَع اَنَطَّبَث  ٍِحلاَص  ٍلَمَِعب  اَنْمَمَه  ْنِإ 

7/25 .درادزاب نآ  زا  ار  ام  ناطیش ) ، ) میدرک يا  هتسیاش  راک  دصق  هچنانچ 

ناگتسیاش فص  رد  نتفرگ  رارق 

َنیِِحلاَّصلا ِءاَدَهُّشلا َو  ِماَِظن  ِیف  ُْهلَعْجا  َو  ...

.هد رارق  ناحلاص  نادیهش و  فص  رد  ار  وا  و  ...

17/27
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( تمایق رد   ) ناهاوگ هاگیاج  رد  ناگتسیاش ،

َنیِِحلاَّصلا ِءاَدَهُّشلا َو  ...َنِیبَّرَقُْملا َو  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  ِداَهْشَْألا  ِِفقاَوَم  َْدنِع  ِءاَقَْبلا  ِراَد  ِتاَحیِضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف  ...َكِْوفَِعب  ِینَتْرَتَس  ْذِإ  َّمُهَّللا َو 

ناگتـشرف زا  نادـهاش ؛ ياه  هاـگیاج  دزن  یقاـب ، يارـس  ياـه  ییاوسر  زا  سپ  يدـناشوپ ، تشیاـشخب  هب  ارم  هک  نونکا  ادـنوادخ و 
21/32 .زاس نمیا  ارم  ناحلاص ، نادیهش و  دنمجرا و 

یهلا قاقحتسا  هدنب و  روصق 

َِکلْضَِفب َِکقاَقِْحتْسا  َنوُد  اًرِّصَقُم  َناَک  اَّلِإ  َدَهَتْجا  ِنِإ  َِکتَعاَط َو  ْنِم  اًغَْلبَم  ُُغْلبَی  َال  ...اًدَحَأ  َّنِإ  َّمُهَّللا 

رصقم تسوت ، لضف  هتـسیاش  هچنآ  ربارب  رد  هکنآ  زج  دسر ، یمن  ییاج  هب  دنک ، شالت  دنچ  ره  وت  تعاط  رد  یـسک  انامه  ادنوادخ 
2و1/37 .تسا

دنوادخ قاقحتسا  يادا  هب  تبسن  ناشیناوتان ، هب  ناگمه  رارقا 

َْتبَجْوَتْسا اَّمَع  ِریِصْقَّتلِاب  ِهِسْفَن  یَلَع  ٌّرِقُم  ٌّلُک  َو 

8/37 .دنراد رارقا  ینآ ، هتسیاش  وت  هچنآ  يادا  رد  دوخ  ریصقت  هب  یگمه  و 
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دوخ قاقحتسا  زا  رتمک  هب  دنوادخ  تیاضر  و  رفیک ، ریخأت 

َِکبِجاَو ِنوُِدب  یًضِر  َو  َکِّقَح ، ْنِم  ٌكَْرت  ...ِباَذَْعلا  َنِم  ُْهنَع  َتْرَّخَأ  اَم  ُعیِمَجَف 

هدوـب تدوـخ  یگتــسیاش  زا  رتـمک  هـب  ندـش  یــضار  دوـخ و  ّقـح  ندرک  كرت  يا ، هتخادـنا  ریخأـت  هـب  وا  زا  هـک  یباذـع  ره  سپ 
15/37 .تسا

رفیک یگتسیاش  راکنا  مدع  هدنب و 

َِکَتبوُقُع َقاَقِْحتْسا  ُدَحْجَی  َال  ْنَِمب  ُْهلَعْفَت  یَِهلِإ  اَی  َِکلَذ  ْلَعْفَت  ْنِإ  َکَّنِإ 

یمن راـکنا  ار  وت  تبوقع  یگتـسیاش  هک  یهد ، یم  ماـجنا  یـسک  هراـبرد  ار  نآ  ینک ، نینچ  رگا  وت  هک  یتـسرد  هب  نم ، يادـخ  يا 
11/39 .دنک

ادخ هب  تشگزاب  ندرمش  دنُک  هتسیاش و  لامعا 

َْکَیلِإ َریِصَْملا  ُهَعَم  ُئِْطبَتْسَن  اًلَمَع  ِلاَمْعَْألا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ْلَعْجا  َو 

3/40 .میرامش دنُک  ار  وت  يوس  هب  تشگزاب  نآ  اب  هک  هد  رارق  ام  يارب  یلمع  هتسیاش ، لامعا  زا  و 

ناگتسیاش سلاجم  نتخاس  دابآ 

َنیِِحلاَّصلا َِسلاَجَم  ِیب  ْرُمْعا  َو 

.زاس دابآ  نم  هلیسو  هب  ار  ناگتسیاش  سلاجم  و 

4/41

هتسیاش روط  هب  نآرق ، يرادهگن 

ِِهتَیاَعِر َّقَح  ُهاَعْرَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف 

4/42 .دننک یم  يرادهگن  تسا  هتسیاش  هک  نانچنآ  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ 

( تشهب (ي  هبترم نیرتالاب  ناراوازس 

َِکتَمْحَِرب یَلْعَْألا  َعِیفَّرلا  َّقَحَتْسا  ِنَم  ِمْظَن  ِیف  اَْنلَعْجا  َو 

.هد رارق  دنا ، هتشگ  هبترم  نیرتالاب  ّقحتسم  وت ، تمحر  هطساو  هب  هک  یناسک  فص  رد  ار  ام  و 
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12/44

یهلا تمارک  يراوازس 

َِکتَماَرَک ْنِم  َكَءاَِیلْوَأ  َتْدَعَو  اَِمل  ِهِیف  اَْنلِّهَأ  َو 

12/44 .امن راوازس  يا ، هداد  هدعو  تناتسود  هب  هک  دوخ  تمارک  هب  هام )  ) نیا رد  ار  ام  و 

ناضمر هام  ِنارای  نیرت  هتسیاش 

ٍباَحْصَأ ٍلْهَأ َو  ِْریَخ  ْنِم  اَنِرْهَِشل  اَْنلَعْجا 

14/44 .هد رارق  نارای  ناشیوخ و  نیرتهب  زا  نام  هام  يارب  ار  ام 

دنوادخ هتسیاش  یتدابع 

ِهَداَبِْعلا َنِم  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  اَم  ِلُواَنَت  یَلَع  اَّنِعَأَف  ُهاَنَتْغََّلب  اَذِإَف 

46/45 .امرف يرای  ینآ ، هتسیاش  وت  هک  یتدابع  ماجنا  رب  ار  ام  يدناسر ، نآ  هب  ار  ام  نوچ  سپ 
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ناضمر هام  راوازس  یتعاط 

ِهَعاَّطلا َنِم  ُهُّقِحَتْسَی  اَِمب  ِماَیِْقلا  َیلِإ  اَنِّدَأ  َو 

46/45 .رادب ّقفوم  تسا ، هام  نآ  راوازس  هک  یتعاط  هب  مایق  رب  ار  ام  و 

شا هتسیاش  ناگدنب  رب  ادخ ، دورد 

َنیِِحلاَّصلا َكِداَبِع  یَلَع  َْتیَّلَص  اَمَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو 

56/45 .يداتسرف دورد  تا  هتسیاش  ناگدنب  رب  هکنانچمه  تسرف ، دورد  شنادناخ  وا و  رب  و 

یتخبدب هتسیاش  یتخب و  کین  راوازس 

اََهل ُهَْتلَذَخ  ِهَواَقَّشلا  ِلْهَأ  ْنِم  َناَک  ْنَم  َو  اَِهب ، َُهل  َتْمَتَخ  ِهَداَعَّسلا  ِلْهَأ  ْنِم  َناَک  ْنَمَف 

یم راوـخ  تهج  نآ  زا  ار  وا  دـشاب ، تواقـش  هتـسیاش  هک  ره  یهد و  ناـیاپ  نادـب  شیارب  دـشاب ، یتـخب  کـین  راوازـس  هـک  ره  سپ 
17/46 .ینک

ادخ راوازس  یساپس 

ََکل اَّلِإ  یِغَْبنَی  َال  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

37و36/47 .دشابن راوازس  وت ، يارب  زج  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

ادخ تاذ  یگرزب  راوازس  یساپس 

َکِهْجَو ِمَرَِکل  ُبِجَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

49و36/47 .دشاب وت  میرک  ِتاذ  راوازس  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

دورد يراوازس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

اًلْهَأ اََهل  ُهَْریَغ  يََرت  َال  ...ًهاَلَص  ِْهیَلَع  ِّلَص  َو 

52/47 .ینیبن نآ  راوازس  ار  وا  زج  هک  يدورد  تسرف ، دورد  وا  رب  و 

هتسیاش ياهرادرک  نداتسرفن  شیپ 
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َكَدیِحَْوت ُْتمَّدَق  ْدَقَف  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ُهُومَّدَق  اَم  ْمِّدَقُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو  َو 

هداتـسرف شیپ  ار ، وت  نتـسناد  هناگی  یلو  مداتـسرفن ، شیپ  دـنا ، هداتـسرف  شیپ  اهنآ  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياـهراک  نم  هچرگ  اـنامه  و 
72/47 .ما

هتسیاش ّتین  رب  هدنب ، يرای 

ِهَّیِّنلا ِِحلاَص  یَلَع  یِّنِعَأ  َو 

.امرف ما  يرای  حلاص  ّتین  نتشاد )  ) رب و 

113/47

خزود هتسیاش 

َِکباَذَع ْنِم  اَُهلْهَأ  ِهِیف  اَّمِم  ِیتَراَجِإ  ...َِکتَداَبِِعل َو  ِهِیف  یِظاَقیِِإب  ِیْلَیل  ْرُمْعا  َو 

دابآ درب ، یم  رـس  هب  نآ  رد  نایخزود ،]  ] شراوازـس هک  تباذـع  زا  مندومن  ظفح  و  تا ، یگدـنب  يارب  منتخاـس  رادـیب  اـب  ار  مبـش  و 
123/47 .نادرگ

ناگتسیاش دننامه 

َنیِِحلاَّصِلل ُنوُکَت  اَمَک  ِیل  ْنُک  َو 
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.یتسه ناگتسیاش  اب  هک  شاب  نانچ  نم  اب  و 

127/47

نانمؤم هتسیاش  ياعد  رد  ندش  کیرش 

َنِینِمْءوُْملا َكِداَبِع  ْنِم  ِمْوَْیلا  اَذَه  ِیف  َكاَعَد  ْنَم  ِِحلاَص  ِیف  اَنَکِرُْشت  ْنَأ  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

، دناوخ یم  ار  وت  زور  نیا  رد  هک  تنامیا  اب  ناگدنب  زا  هک  ره  هتـسیاش  تساوخرد  رد  ار  ام  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ ،
.ینادرگ کیرش 

3/48

دوخ هداتسرف  شیپ  هتسیاش  لمع  هب  دامتعا 

ُُهْتمَّدَق ٍِحلاَص  ٍلَمَِعب  یِّنِم  ًهَِقث  َِکتآ  َْمل  یِّنِإَف 

6/48 .ما هدماین  وت  هاگرد  هب  مشاب ، هداتسرف  شیپ  هک  يا  هتسیاش  لمع  هب  نانیمطا  اب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 

شراگدرورپ زا  زیرگ  هب  هدنب ، يراوازس 

َْکنِم ِبَرَْهلِاب  َّقَحَأ  اَنَأ  ُْتنَُکل  ِهِّبَر  ْنِم  َبَرَْهلا  َعاَطَتْسا  اًدَحَأ  َّنَأ  َْول 

3/50 .مدوب رتراوازس  وت  زا  نتخیرگ  هب  نم  دزیرگب ، دوخ  راگدرورپ  زا  تسناوت  یم  یسک  رگا 

: هتسیاش ادخ 

ناگدیرفآ زا  يزاین  یب  .أ 

یَنِْغلا ُلْهَأ  َْتنَأ  َکِْقلَخ َو  ْنَع  ِءاَنَْغلِاب  َتْحَّدَمَت 

ْمُْهنَع

.ییاهنآ زا  يزاین  یب  هتسیاش  دوخ  يا و  هدوتس  تناگدیرفآ  زا  يزاین  یب  هب  ار  دوخ 

11/13

وا هب  نتسب  دیما  .ب 
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ُهاَجَر ْنَم  َیلْوَأ  َْتنَأ  َو 

20/32 .تسا دیما  وا  هب  هک  یتسه  یسک  نیرتراوازس  وت  و 

وا رفیک )  ) زا زیهرپ  سرت و  .ج 

ُهاَقَّتا ُهَیِشَخ َو  ْنَم  ُّقَحَأ  ...َْتنَأ  َو 

20/32 .دومن زیهرپ  وا  زا  دیسرت و  وا  زا  دیاب  هک  یشاب  یم  یسک  نیرت  هتسیاش  وت  و 

يَْوقَّتلا ُلْهَأ  ...َکَّنَأ  ...ُمَلْعَأ 

.دنسرتب وت  زا  هک  يا  هتسیاش  مناد  یم 

116/47

يَْوقَّتلا َلْهَأ  اَی 

7/51 .يراکزیهرپ راوازس  يا 

وا هب  ندرک  دامتعا  .د 

ِِهب َِقثُو  ْنَم  َیلْوَأ  َْتنَأ  َو 

22/32 .دش دامتعا  وا  هب  هک  یتسه  یسک  نیرتراوازس  وت  و 

وا تمحر )  ) هب نیقیّدص ، ندشن  رورغم  ه ._
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َنوُقیِّدِّصلا َِکب  َّرَتْغَی  َال  ْنَأ  ٌلْهَأَف  یَِهلِإ  اَی  َْتنَأ  اَّمَأَف 

13/39 .دنوشن رورغم  وت  هب  نایوگتسار  هک  يا  هتسیاش  سپ  نم ، يادخ  يا  وت  اّما  و 

هدنب شرزمآ  .و 

ِهَرِفْغَْملا ُلْهَأ  ...َکَّنَأ  ...ُمَلْعَأ 

.يزرمایب هک  يراوازس  وت  انامه  مناد  یم 

116/47

ششخب لضف و  .ز 

ِلْضَْفلِاب َیلْوَأ  َکَّنَأ  ...ُمَلْعَأ 

.یتسه رتراوازس  ْششخب  هب  وت  هک  مناد  یم 

116/47

دمح ساپس و  .ح 

 - ٌلْهَأ ِدْمَْحِلل  َْتنَأ  َو  َكُدَمْحَأ -  یَِهلِإ 

1/51 .یساپس هتسیاش  وت  مرازگ و  ساپس  ار  وت  نم ، يادخ 

: هتسیاش هدنب 

ادخ هب  جایتحا  .أ 

َْکَیلِإ ِْرقَْفلا  ُلْهَأ  ْمُه  ِْرقَْفلا َو  َیلِإ  ْمُهَْتبَسَن  َو 

.دنشاب دنمزاین  وت  هب  هک  دنراوازس  ناشیا  يا و  هداد  تبسن  یتسدگنت  هب  ار  اهنآ  و 

12/13

عنم يدیماان و  .ب 

َْعنَْملا ُّقِحَتْسَی  َوُه  ُهَْتیَطْعَأَف َو  َْکَیلِإ  َبِغَر  ٍبِغاَر  ِلَّوَِأب  اَنَأ  اَمَف 
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20/13 .تسا عنم  راوازس  هکنیا  اب  يدرک ، ششخب  وا  هب  هدروآور و  وت  هب  هک  متسین  هدنروآور  نیلّوا  نم  سپ 

ادخ مشخ  .ج 

َکَتَطْخَس ِییْعَس  ِءوُِسب  ُْتبَجْوَتْسا  َو  ...

13/32 .متشگ راوازس  ار  تمشخ  مرادرک ، یتشز  اب  و  ...

یهلا رفیک  باذع و  .د 

َِکَتبوُقُع ْنِم  َکِْقلَخ  ِعیِمَِجل  َتْدَدْعَأ  اَم  َّلُک  َِکناَیْصِِعب  َّمَه  اَم  ِلَّوَأ  ِیف  ُّقِحَتْسَی  َناَک  ْدََقل  َو 

یم راوازس  یتخاس ، هدامآ  تناگدیرفآ  همه  يارب  هک  ار  وت  ياه  تبوقع  همه  دومن ، وت  ینامرفان  تّمه  هک  زاغآ  رد  وا  هکنآ  لاح  و 
.دش

14/37

ٌلْهَأ َِکلَِذل  یِّنِإَف  ِیْنبِّذَُعت  ْنِإ 

4/50 .منآ راوازس  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  ییامن ، باذع  ارم  رگا 

عنم ییاوسر و  ه ._

ِهَحیِضَْفِلل َو َْکنِم  ٌلْهَأ  اَمُهاَلِک  َو  ُهَتْعَنَم ، َْتئِش  َْول  ْنَم  یَلَع  ُدوَُجت  َو  ُهَتْحَضَف ، َْتئِش  َْول  ْنَم  یَلَع  ُُرتْسَت 
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ِْعنَْملا

یم شمورحم  یتـساوخ ، یم  رگا  هک  یـسک  رب  یـشخب  یم  و  يدومن ، یم  شیاوـسر  یتـساوخ ، یم  رگا  هک  یـسک  رب  یناـشوپ  یم 
8/45 .دنتّیمورحم ییاوسر و  راوازس  وت  بناج  زا  ود  ره  هکنآ  لاح  .يدرک و 

: هب تبسن  هدنب ، یگتسیاش  مدع 

شیاه يدب  زا  يا  يدب  نتفر  نیب  زا  .أ 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...َّیَْنیَع  ُراَفْشَأ  َطُقْسَت  یَّتَح  َْکَیلِإ  ُْتیََکب  َْول  یَِهلِإ  اَی 

زا يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازـس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  دتفیب ، منامـشچ  ياه  کلپ  ات  میرگب  تهاگـشیپ  رد  نانچنآ  رگا  نم  يادخ  يا 
30/16 .متسین میاه  يدب 

یهلا شزرمآ  .ب 

ٌلْهَأ اَنَأ  َال  َو  ٍقاَقِْحتْسِاب ، ِیل  ٍبِجاَو  ُْریَغ  َِکلَذ  َّنِإَف  َكَْوفَع  ُّقِحَتْسَأ  َنیِح  یِّنَع  وُفْعَت  َو  َکَتَرِفْغَم ، ُبِجْوَتْـسَأ  َنیِح  ِیل  ُرِفْغَت  َْتنُک  ْنِإ  َو 
ٍباَجِیتْسِاب َُهل 

هک یتسردـب  سپ  مدرگ ، وت  شیاشخب  ّقحتـسم  هک  هاگنآ  ییاشخبب  و  مشاب ، وت  شزرمآ  بجوتـسم  هک  یماگنه  يزرمایب  ارم  رگا  و 
31/16 .هدشن مزال  نم  یگتسیاش  يور  زا  تسین و  نم  ندوب  راوازس  زا  نآ 

ِِهقاَقِْحتْسِاب َُهل  َرِفْغَت  ْنَأ  ٍدَحَِأل  ُبِجَی  َال 

4/37 .دنک باجیا  ار  تشزرمآ  شقاقحتسا  ببس  هب  هک  تسین  يّدح  رد  سک  چیه 

یهلا وفع  .ج 

ٍباَجِیتْسِاب َُهل  ٌلْهَأ  اَنَأ  َال  َو  ٍقاَقِْحتْسِاب ، ِیل  ٍبِجاَو  ُْریَغ  َِکلَذ  َّنِإَف  َكَْوفَع  ُّقِحَتْسَأ  َنیِح  یِّنَع  وُفْعَت  ...َْتنُک  ْنِإ  َو 

یگتـسیاش يور  زا  تسین و  نم  ندوب  راوازـس  زا  نآ  هک  یتسردـب  سپ  مدرگ ، وت  شیاشخب  ّقحتـسم  هک  هاگنآ  ییاشخبب  ارم  رگا  و 
31/16 .هدشن مزال  نم 

َكَْوفَع ِِهب  ُّقِحَتْسَأ  اَم  ِیلَمَع  ِیف  َال  َو  َکَتَرِفْغَم ، ِیل  ُبِجُوی  اَم  يِْدنِع  َْسَیل  ...ُتْدَفَو َو  َِکتَرِفْغَم  َیلِإ  َّمُهَّللا 

هک يزیچ  ملمع  رد  تسین و  نم  رد  ددرگ ، وت  ندـیزرمآ  بجوم  هچنآ  هک  یلاـح  رد  .ما  هدروآ  يور  تشزرمآ  يوـس  هب  ادـنوادخ 
15/20 .درادن دوجو  موش  وت  وفع  راوازس 
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تعافش .د 

ِهَعاَفَّشلا ِلْهَِأب  ُتْسَلَف  ُْتعَفَش  ْنِإ  َو 

23/31 .متسین تعافش  راوازس  مهاوخ ، عیفش  رگا  و 

ادخ يدونشوخ  اضر و  ه ._
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ِِهباَجِیتْسِاب ُْهنَع  یَضَْرت  ْنَأ  ...ٍدَحَِأل  ُبِجَی  َال 

4/37 .دزاس مزال  ار  وت  تیاضر  شا  یگتسیاش  هک  تسین  يّدح  رد  سک  چیه 

یهلا ياطع  .و 

َُهل ْبِجَی  َْمل  اَم  اَمُْهنِم  الُک  َْتیَطْعَأ 

.دوبن مزال  شیارب  هک  يا  هدرک  اطع  يزیچ  ار  راکهنگ ) ربنامرف و   ) ود نآ  زا  کی  ره 

11/37

یهلا شاداپ  .ز 

!؟ یَتَم َال ! َِکباََوث ؟ ْنِم  اًْئیَش  ُّقِحَتْسَی  َناَک  یَتَمَف 

13/37! هاگ چیه  هن ! دش ؟ یم  وت  يوس  زا  یباوث  ّقحتسم  يا ) هدنب  نینچ   ) یک سپ 

ادخ زا  ینامرفان  هب  مادقا  .ح 

َلَعْفَی اَّلَأ  ِْهیَلَع  َْتنَنَم  اَم  َعَم  َكِداَبِع  َّقَحَأ  َناَک  َو 

68/47 .دنکن ار  تا  ینامرفان  هک  دوب  تناگدنب  نیرتراوازس  يا ، هتشاد  وا  هب  هک  ییاه  تیانع  نآ  اب  هکنآ  لاح  و 

: تسا راوازس  هک  روطنآ  ناضمر  هام  رد  هکنآ 

هدرک ار  هام  نیا  تیاعر  .أ 

َكِدْجُو ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف  ...ِِهتَیاَعِر  َّقَح  َرْهَّشلا  اَذَه  یَعَر  ْنَم  َّمُهَّللا َو 

ام هب  ار  نآ  دـننام  تدوخ ، دزن  يرگناوت )  ) زا سپ  تسا ؛ شتیاعر  ّقح  هک  يروط  هب  ار ، هام  نیا  هدرک  تیاعر  سک  ره  ادـنوادخ و 
50/45 .شخبب

هدومن ظفح  ار  شتمرح  .ب 

َكِدْجُو ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف  ...اَهِظْفِح  َّقَح  ُهَتَمْرُح  َظِفَح  ...ْنَم  َّمُهَّللا َو 

ام هـب  ار  نآ  دــننام  تدوـخ ، دزن  يرگناوـت )  ) زا سپ  هتــشاد ؛ هـگن  هدوــب  ّقــح  هـک  يروــط  نآ  ار  شتمرح  سک  ره  ادــنوادخ و 
50/45 .شخبب
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هتشاد اپ  هب  ار  شدودح  .ج 

َكِدْجُو ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف  ...اَهِماَِیق  َّقَح  ِهِدوُدُِحب  َماَق  ...ْنَم  َّمُهَّللا َو 

.شخبب ام  هب  ار  نآ  دننام  تدوخ ، دزن  يرگناوت )  ) زا سپ  هتشاد ؛ اپ  هب  هدوب  شّقح  هک  يروط  نآ  ار  شدودح  سک  ره  ادنوادخ و 

50/45

هدومن زیهرپ  ناهانگ  زا  .د 

َكِدْجُو ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف  ...اَِهتاَُقت  َّقَح  َُهبُونُذ  یَقَّتا  ...ْنَم  َّمُهَّللا َو 

دنناـم تدوخ ، دزن  يرگناوت )  ) زا سپ  هدومن ؛ زیهرپ  هدوب  ندرک  زیهرپ  ِّقح  هک  يروـط  هب  شیوـخ  ناـهانگ  زا  سک  ره  ادـنوادخ و 
هب ار  نآ 
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50/45 .شخبب ام 

بش

زور بش و  ثداوح  زا  باحصا ، ناوریپ  ندش  ظفح 

ٍْریَِخب ُقُرْطَی  اًقِراَط  اَّلِإ  ِراَهَّنلا  ِْلیَّللا َو  َقِراَوَط  ْمِهیِقَت  َو 

14/4 .ییامن ظفح  دیآ -  شیپ  هک  يریخ  رگم  زور -  بش و  ثداوح  زا  ار  اهنآ  و 

ادخ تردق  هب  زور ، بش و  شنیرفآ 

ِِهتَّوُِقب َراَهَّنلا  َْلیَّللا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

1/6 .دیرفآ دوخ  ییاناوت  هب  ار  زور  بش و  هک  ار  يادخ  ساپس 

ادخ تردق  هب  زور ، بش و  نیب  نتخادنا  هلصاف 

ِِهتَرْدُِقب اَمُهَْنَیب  َزَّیَم  َو 

.تشاذگ قرف  ود  نآ  نیب  شیوخ  تردق  هب  و 

2/6

زور بش و  يارب  نّیعم ، نایاپ  تّدم و 

اًدوُدْمَم اًدَمَأ  َو  اًدوُدْحَم ، ادَح  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  ِّلُِکل  َلَعَج  َو 

3/6 .دومرف ررقم  مولعم  ینامز  نیعم و  ینایاپ  کی  ره  يارب  و 

رگیدکی ياج  هب  زور ، بش و  نتشامگ  ببس 

ِِهب ْمُهوُذْغَی  امِیف  ِداَبِْعِلل ، ُْهنِم  ٍریِدْقَِتب  ِهِیف  ُهَبِحاَص  ُِجلُوی  َو  ِِهبِحاَص ، ِیف  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  َّلُک  ُِجلُوی 

.دهد يزور  ناگدنب  يارب  ات  دهد  یم  رارق  رگیدکی  ياج  ار  زور  بش و  زا  کی  ره  شریدقت  هب  انب 

4/6

بش شنیرفآ  ّتلع 
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ِبَصَّنلا ِتاَضَهَن  ِبَعَّتلا َو  ِتاَکَرَح  ْنِم  ِهِیف  اُونُکْسَِیل  َْلیَّللا  ُمَُهل  َقَلَخَف 

5/6 .دنیاسایب تخس  ياه  شبنج  هدننک و  هتسخ  ياه  تکرح  زا  ات  دیرفآ  نانآ  يارب  ار  بش  سپ 

هدنب يارب  بش ، ندنادرگ  سابل  ّتلع 

ِهِماَنَم ِِهتَحاَر َو  ْنِم  اوُسَْبلَِیل  اًساَِبل  ُهَلَعَج  ...َْلیَّللا َو  ُمَُهل  َقَلَخَف 

.دننک ربرد  ار  باوخ  یتحار و  هماج  ات  تخاس  ششوپ  ار  نآ  دیرفآ و  نانآ  يارب  ار  بش  سپ 

5/6

زور بش و  رد  یکین ، ماجنا  قیفوت 

...ِْریَْخلا ِلاَمِْعتْسِال  اَنِماَّیَأ ، ِعیِمَج  ِیف  ِهِذَه َو  اَِنتَْلَیل  اَذَه َو  اَنِمْوَی  ِیف  اَنْقِّفَو 

18/6 .هد قیفوت  یکین  ماجنا  يارب  ار  ام  نامیاهزور ، همه  رد  ام و  بشما  ام و  زورما  رد 
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ناگدیرفآ رب  زور ، بش و  رذگ 

َکِْقلَخ ِهَلْمُج  ْنِم  ُراَهَّنلا  ُْلیَّللا َو  ِْهیَلَع  َّرَم  ْنَم  یَضْرَأ  ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 

20/6 .هد رارق  هتشذگ  اهنآ  رب  زور  بش و  هک  تناگدیرفآ  نیرتدونشوخ  زا  ار  ام  و 

بش رد  هدنب ، نداد  یهاوگ  نتفرگ و  هاوگ 

...ِهِذَه ِیتَْلَیل  ...اَذَه َو  یِمْوَی  ِیف  ...َکَضْرَأ  َكَءاَمَس َو  ُدِهْشُأ  َو 

21/6 .مریگ یم  دهاش  بش  نیا  زور و  نیا  رد  ار  تنیمز  تنامسآ و  و 

زور بش و  رد  الب ، همّدقم  یتیفاع 

...َتْرَّخَأ اَم  ِیل  ْمِّدَقَف  ...ُعِطَْقنَی  َال  ٍءاََلب  ْيَدَی  َْنَیب  ِهَِیفاَْعلا  ِهِذَه  ْنِم  ِهِیف  ُِّتب  ْوَأ  ِهِیف ، ُْتِللَظ  اَم  ْنُکَی  ْنِإ  َو 

ددرگ یمن  عطق  هک  يا  يراتفرگ  زا  شیپ  ما ، هدناسر  رس  هب  نآ  رد  ار  بش  ای  ما  هدرب  رـس  هب  نآ  رد  ار  زور  هک  یتسردنت  نیا  رگا  و 
2/18 .زادنا شیپ  يا ، هتخادنا  ریخأت  هب  میارب  هچنآ  سپ  دشاب ،

ماش حبص و  رد  دورو  هدنب و  لاح 

...ََکل اًرِخاَد  اًْدبَع  ُْتیَْسمَأ  ُتْحَبْصَأ َو  یَِهلِإ 

7/21 .ماوت راوخ  هدنب  هک  یلاح  رد  مدرک ،  رس  هب  ار  ماش  حبص و  نم ، يادخ 

ِیلَمَِعل الِقَتْسُم  یِْسمُأ  ُِحبْصُأ َو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

هب ار  حبص  حبص و  هب  ار  بش  نم  ادنوادخ ،

.منیب یم  كدنا  ار  ملمع  هک  یلاح  رد  مروآ ، یم  ماش 

7/52

هاگنابش رد  نیدلاو ، ندربن  دای  زا 

ِیْلَیل ِءاَنآ  ْنِم  یًنِإ  ِیف  ...اَمُهَرْکِذ  ِینِْسُنت  َال  َّمُهَّللا 

13/24 .ربن مدای  زا  مبش ، تاقوا  زا  یتقو  چیه  رد  ار  نانآ  دای  ادنوادخ 
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ماگنه بش  ِيراد  هدنز  بش  هب  نتسجن  هانپ 

اًْلَیل يِدُّجَهَِتب  ُریِجَتْسَأ  َال  َو 

.مهاوخ دوخ  ِهانپ  ار  یبش  يراد  هدنز  بش  هن  و 

17/32

زور بش و  ندمآ  مه  یپ  رد  نامز  ات  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  دورد 

ُراَهَّنلا ُْلیَّللا َو  َفَلَتْخا  اَم  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 

34/32 .دنتسه شدرگ  رد  زور  بش و  ات  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

بش تاعاس  رد  نآرق ، ناگدنراداپ  هب 

...ِراَهَّنلا َفاَرْطَأ  ِْلیَّللا َو  َءاَنآ  ِِهب  ََکل  اُوماَق  َنیِذَّلا  َراَثآ  اَِنب  ُْفقا  َو 

.دنتشاد اپ  هب  وت  يارب  ار  نآرق  زور ، فارطا  بش و  ياه  تعاس  رد  هک  نادرگ  یناسک  یپ  رد  ار  ام  و 

9/42

بش ياه  یکیرات  رد  ناگدنب ، يانشآ 
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اًِسنُوم ِیلاَیَّللا  ِمَلُظ  ِیف  اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

10/42 .هد رارق  بش  ياه  یکیرات  رد  ام  سنوم  ار  نآرق  و 

هام رازه  ياه  بش  رب  ناضمر ،  هام  ياه  بش  زا  یبش  يرترب 

ِرْدَْقلا َهَْلَیل  اَها  _ َّمَس َو  ٍرْهَش ، ِْفلَأ  ِیلاََیل  یَلَع  ِهِیلاََیل  ْنِم  ًهَدِحاَو  ًهَْلَیل  َلَّضَف  َُّمث 

.دیمان ردق  بش  ار  نآ  و  داد ، يرترب  هام  رازه  ياه  بش  رب  ار  نآ  ياه  بش  زا  بش  کی  هاگنآ 

5/44

ردق بش  ياه  یگژیو 

...ٌماَلَس ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئاَلَْملا َو  ُلَّزَنَت 

.تسا مالس  ِبش  نآ  .دنیآ  یم  دورف  يراک  ره  يارب  ناشراگدرورپ ، نامرف  هب  حور  ناگتشرف و  نآ  رد 

5/44

ناضمر هام  ياه  بش  رد  یهلا ، وفع  ناگدش  دازآ 

ِباَقِّرلا َْکِلت  ْنِم  اََنباَقِر  ْلَعْجاَف  ...َكُْوفَع  اَهُِقتُْعی  ٌباَقِر  اَذَه  اَنِرْهَش  ِیلاََیل  ْنِم  ٍهَْلَیل  ِّلُک  ِیف  ََکل  َناَک  اَذِإ  َو 

نآ زا  ار  ناگدنب  ام  سپ  دنک ، یم  دازآ  ار  اهنآ  وت ، وفع  هک  دشاب ، یناگدنب  وت  يارب  ام ، هام  نیا  ياه  بش  زا  بش  ره  رد  هچنانچ  و 
.هد رارق  ناگدنب 

14/44

ناضمر هام  ياه  بش  رد  ادخ ، هاگرد  هب  يراز  زامن و 

ََکل ِعوُشُْخلا  َو  َْکَیلِإ ، ِعُّرَضَّتلا  ِهاَلَّصلا َو  یَلَع  ِِهْلَیل  ِیف  ...اَّنِعَأ  َو 

17/44 .امن يرای  وت ، يارب  عوشخ  تهاگرد و  هب  يراز  زامن و  رب  شبش  رد  ار  ام  و 

هدنب یهاتوک  هب  ناضمر ، هام  ياه  بش  ندادن  یهاوگ  ببس 

ٍطیِْرفَِتب ُُهْلَیل  َال  َو  ٍهَْلفَِغب ، اَْنیَلَع  ُهُراَهَن  َدَهْشَی  َال  یَّتَح  ...ِهاَلَّصلا  یَلَع  ِِهْلَیل  ِیف  َو  ِهِماَیِص ، یَلَع  ِهِراَهَن  ِیف  اَّنِعَأ  َو 
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یهاوگ ندومن  یهاتوک  هب  شبـش  تلفغ و  هب  ام  رب  شزور  ات  .امن  يرای  زاـمن  رب  شبـش  رد  نآ و  يراد  هزور  هب  شزور  رد  ار  اـم  و 
17/44 .دهدن

ناضمر هام  رد  ردق ، بش  ندنادرگ  گرزب 

...ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  ْنِم  ِهِیف  َْتلَلْجَأ  َو 

20/45 .یتشاد گرزب  نآ  رد  ار  ردق  بش  و 

هام رازه  زا  رتهب  ردق ، بش 

ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  َیِه ) ِیتَّلا   ) ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  ْنِم  ِهِیف  َْتلَلْجَأ  َو 

20/45 .یتشاد گرزب  نآ  رد  تسا ، رتهب  هام  رازه  زا  هک  ار  ردق  بش  و 

ردق بش  رب  ادخ  دورد 

783 ص : 
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ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  َیِه  ِیتَّلا  ِرْدَْقلا  ِهَْلَیل  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا 

40/45 .هام رازه  زا  تسا  رتهب  هک  ردق  بش  رب  وت و  رب  دورد 

ناضمر هام  ياه  بش  رد  نتساخرب 

ُهَْلَیل َِکنْوَِعب  اَنُْمق  َو 

21/45 .میتساخ اپ  هب  ار  شبش  وت  يرای  هب  و 

مالسلا مهیلع  همئا  ناتسود  رب  ماشو ، حبص  ياهدورد 

ِتاَِحئاَّرلا ِتاَیِداَْغلا  ِتاَیِماَّنلا  ِتاَیِکاَّزلا  ِتاَکَراَبُْملا  ِتاَوَلَّصلا  ...ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

.تسرفب ماش ، حبص و  ره  رد )  ) هدنیازف كاپ ، كرابم ، ياهدورد  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

64/47

زور بش و  رد  ادخ ، اب  تاجانم 

ِراَهَّنلا ِْلیَّللِاب َو  َِکتاَجاَنُِمب  َدُّرَفَّتلا  َِیل  ْنِّیَز  َو 

110/47 .ارایب میارب  زور  بش و  رد  ار  تدوخ  اب  تاجانم  ییاهنت  و 

تدابع يارب  يرادیب  هب  هدنب ، بش  ندرک  دابآ 

َِکتَداَبِِعل ِهِیف  یِظاَقیِِإب  ِیْلَیل  ْرُمْعا  َو 

123/47 .نادرگ دابآ  تا ، یگدنب  يارب  منتخاس  رادیب  اب  ار  مبش  و 

يراد هدنز  بش 

هاگنابش ِيراد  هدنز  بش  هب  نتسجن  هانپ 

اًْلَیل يِدُّجَهَِتب  ُریِجَتْسَأ  َال  َو 

.مهاوخ دوخ  ِهانپ  ار  یبش  يراد  هدنز  بش  هن  و 

17/32
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ادخ يارب  يراد  هدنز  بش  هدنب و  ییاهنت 

ََکل ِدُّجَهَّتلِاب  يِدُّرَفَت  َو  َِکتَداَبِِعل ، ِهِیف  یِظاَقیِِإب  ِیْلَیل  ْرُمْعا  َو 

.نادرگ دابآ  وت ، يارب  يراد  هدنز  بش  هب  مندوب  اهنت  و  تا ، یگدنب  يارب  منتخاس  رادیب  اب  ار  مبش  و 

123/47

ههبش

تاهبش زا  رون ، هلیسو  هب  نتفای  ییانشور 

ِتاَُهبُّشلا ِّکَّشلا َو  َنِم  ِِهب  ُءیِضَتْسَأ  ...اًرُون  ِیل  ْبَه  َو 

8/22 .مبای ینشور  اه  ههبش  کش و  زا  نآ  هلیسو  هب  هک  شخب  يرون  ارم  و 

اه ههبش  هدننکاپرب  ناطیش ،

ِتاَُهبُّشلِاب اََنل  ُبِْصنَی  َو 

7/25 .دنک اپرب  ام  يارب  اه  ههبش  و 

هدنب زا  ههبش ، کش و  نتخاس  لیاز 

784 ص : 
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ٍهَْهبُش ٍّکَش َو  َّلُک  یِّنَع  ْلِزَأ  َو 

.زاس رود  نم  زا  ار  يا  ههبش  ّکش و  ره  و 

129/47

دننامه هیبش 

باتش

ناگدنب رفیک  ماقتنا و  رد  ادخ ، ندرکن  باتش 

ِِهتَمِْقِنب اَْنلِجاَُعی  َْمل  َو  ِِهَتبوُقُِعب ، اَنْرِدَْتبَی  ْمَلَف 

21/1 .دومنن هلجع  ام  بوکرس  رد  درکن و  باتش  ام ، ِرفیک  رد  وا  سپ 

...ِیْنلِجاَُعت ْمَلَف  َکِمَرَِکب  ِینَْتیَّنََأت  َو 

32/16 ...يدرکن باتش  مرفیک  رد  يدومن و  ارادم  نم  اب  تششخب  اب  و 

ِهَمِقَّنلِاب ُرِداَُبی  َال  ...ْنَم  اَی  َو 

.دنک یمن  باتش  تخس ، رفیک  هب  هک  یسک  يا  و 

10/46

نایخزود يوس  هب  نابساپ ، ناگتشرف  باتش 

اًعاَرِس ُهوُرَدَْتبا  .ُهوُّلَص  َمیِحَْجلا  َُّمث  ُهوُّلُغَف  ُهوُذُخ  ْمَُهل : َلِیق  اَذِإ  َنیِذَّلا  ِهَِینَابَّزلا 

21/3 .دنرب هلمح  وا  هب  تعرس  هب  دینکفا ، خزود  هب  سپس  دیشک ، شریجنز  رد  دریگب و  ار  وا  دوش : هتفگ  اهنآ  هب  نوچ  هک  ینانابساپ 

ندروآ نامیا  رد  باتش 

ِِهتَداَفِو َیلِإ  اوُعَرْسَأ  ...َنیِذَّلا  ًهَّصاَخ  ٍدَّمَُحم  ُباَحْصَأ  َّمُهَّللا َو 

3/4 ...دنتفاتش شمایپ  يوس  هب  هک  نانآ  دّمحم ، نارای  صوصخب  ادنوادخ و 

( يراتفرگ زا   ) عیرس ییاهر 
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ایِحَو اًجَرْخَم  َكِْدنِع  ْنِم  ِیل  ْلَعْجا  َو 

.نک ررقم  نم  يارب  ار  ندش  اهر  دوز  دوخ  دزن  و 

8/7

دنوادخ یهن  يوس  هب  هدنب  نتفاتش 

...ِْهَیلِإ ُتْعَرْسَأَف  .ُْهنَع  ِینَْتیَهَن  ٌیْهَن  ...ِیُنبُجْحَی  ...

.متفاتش نآ  يوس  هب  نم  یتشادزاب و  نآ  زا  ارم  هک  يراک  وت ،) زا  تساوخرد  زا   ) ارم دراد  یمزاب 

2/12

نتسیرگ رد  هدنب ، باتش  ّتلع 

؟ ِءاَُکْبلا ِیف  َعِرْسُأَف  َكاََکب  ْنَِمل  ٌِرفاَغ  ...یَِهلِإ  اَی  َْتنَأ ، ْلَه 

؟ میامن باتش  نتسیرگ  رد  نم  ات  يزرمآ  یم  ار  تا  هدننک  هیرگ  وت  ایآ  نم  يادخ  يا 

15/16

هدنب ندناسر  رفیک  هب  دوز  زا  ادخ ، گنرد 

ِیل َْکنِم  اًیِّنََأت  َْلب  َْکیَلَع ، یِمَرَک  ْنِم  َِکلَذ  َْسَیل  َو  ِیتَلَجاَعُم ، ْنَع  َكُءواَْطبِإ  ...َِکلَذ  ْنِم  ُبَجْعَأ  َو 

دزن نم  ندوب  یمارگ  زا  هن  نیا  تسا و  نم  ندناسر  رفیک  هب  دوز  زا  وت  گنرد  نآ  زا  رت  تفگش  و 

785 ص : 
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26/16 .تسا نم  رب  وت  يرابدرب  زا  هکلب  .تسوت 

ناگدنب رب  ناباتش ، دنت و  یناراب )  ) یبآ ندناسر 

ٍلِجاَع ٍعیِرَس  ٍِلباَو  ...ٍِعفاَن  َْکنِم  ٍیْقَِسب  َهَرَفَّسلا  َماَرِْکلا  َکَتَِکئاَلَم  ْدِهْشَأ  َو 

2/19 .زاس هدامآ  دشاب -  ناباتش  دنت و  تخس ، هک  دوخ -  بناج  زا  دنمدوس  یبآ  نداتسرف  هب  ار  تا  هدنسیون  ِراوگرزب  ِناگتشرف  و 

وا يوس  هب  ادخ  ینمشد  نتفاتش  و  هدنب ، ندناریم 

ََّیلِإ َُکتْقَم  َِقبْسَی  ْنَأ  َْلبَق  َْکَیلِإ  ِینِْضْبقاَف  ِناَْطیَّشِلل  اًعَتْرَم  يِرْمُع  َناَک  اَذِإَف 

5/20 .نادرگزاب دوخ  يوس  هب  ارم  دباتش -  نم  يوس  هب  تا  ینمشد  هکنآ  زا  شیپ  دش -  ناطیش  يارب  یهاگارچ  مرمع  هچنانچ  سپ 

هتخادنا سپ  ادخ  هچنآ  رد  باتش  زا  هدنب ، تهارک  ببس 

َتْرَّخَأ اَم  َلیِْجعَت  َال  َو  َْتلَّجَع ، اَم  َریِخَْأت  َّبُِحن  َال  یَّتَح  َِکتَّیِشَم  ْنِم  اَْنیَلَع  َتْدَرْوَأ  اَِمل  َداَیِْقنِالا  اَنْمِْهلَأ  َو 

هب هک  ار  هچنآ  لیجعت  یتخادنا و  شیپ  ار  هچنآ  ریخأت  ات  امرف ، ماهلا  ام  هب  یتخاس -  دراو  ام  رب  هک  ار -  تا  هتساوخ  رب  یِهن  ندرگ  و 
5/33 .میشاب هتشادن  تسود  يا ، هتخادنا  ریخأت 

ادخ زا  يربنامرف  رد  قرب ، دعر و  باتش 

...َکَتَعاَط ِناَرِدَْتبَی  ...َِکتاَیآ  ْنِم  ِناَتَیآ  ِْنیَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا 

1/36 .دنباتش یم  تتعاط  هب  هک  دنتسه ، وت  ياه  هناشن  زا  هناشن  ود  ود ، نیا  انامه  ادنوادخ 

شرفیک رد  باتش  هب  ادخ  ییاناوت  لاح  رد  راکهنگ ، هب  نداد  تلهم 

ِهِیف ُهَتَلَجاَعُم  ُِکلْمَت  امِیف  یِصاَْعِلل  ِیلُْمت  َو 

10/37 .یهد یم  تلهم  يراد ، ار  شرفیک  رد  باتش  ییاناوت  هچنآ  رد  ار  راکهنگ  و 

رفیک رد  ادخ ، ندرکن  باتش  ّتلع 

َِکتَعاَط َیلِإ  َِهباَنِْإلا  َلاَح  َِکتَیِصْعَم  ِیف  ِِهلاَِحب  َلِْدبَتْسَی  ْیَِکل  َِکتَمِقَِنب  ُْهلِجاَُعت  ْمَلَف  َکَیْهَن  ُِعقاَوُْملا  َكَْرمَأ َو  یِصاَْعلا  اَّمَأَف 

هب تا  ینامرفان  رد  ار  دوخ  لاح  ات  يدرکن ، باتـش  شرفیک  هب  سپ  دروآ ، اـج  هب  ار  وت  یهن  دـنک و  یچیپرـس  ار  وت  رما  هکنآ  اـّما  و 
.دنک ضوع  تتعاط  لاح 
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14/37

ِْهیَلَع ِهَّجُْحلا  ِفُداََرت  َدَْعب  َو  ِْهَیلِإ ، ِراَذْعِْإلا  ِلوُط  ْنَع  اَّلِإ  ...ْمُهُِکلاَه  َْکیَلَع  َِکلْهَی  اَْلیَِکل  َِهبْوَّتلا  َیلِإ  ْمُهَتَلَجاَعُم  ُكُْرتَت 

ياهرذع زا  دعب  رگم  .دوشن  كاله  وت  رطاخ  هب  ناشیا ، هدـنوش  كاله  ات  ینک ، یم  كرت  ار  ناشیا  رفیک  رد  باتـش  هبوت ، ماگنه  ات 
زا سپ  وا و  رب  ناوارف 

786 ص : 
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9/45 .وا رب  ندروآ  یپایپ  ياه  تّجح 

ادخ هب  ندیسر  دوز  رب  هدنب ، نتشگ  صیرح 

َِکب ِقاَحَّللا  ِکْشَو  یَلَع  َُهل  ُصِرَْحن  ...اًلَمَع  ِلاَمْعَْألا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ْلَعْجا  َو 

3/40 .میزرو صرح  وت  هب  ندیسر  دوز  هب  نآ  اب  هک  هد  رارق  ام  يارب  یلمع  هتسیاش ، لامعا  زا  و 

هام یگدنباتش  ییاشوک و 

ُعیِرَّسلا ُِبئاَّدلا  ُعیِطُْملا ، ُْقلَْخلا  اَهُّیَأ 

.هدنباتش ياشوک  و  رادربنامرف ، هدیرفآ  يا 

1/43

ادخ تساوخ  يوس  هب  هام ، ندومن  باتش 

ٌعیِرَس ِِهتَداَرِإ  َیلِإ  َو  ٌعیِطُم ، َُهل  َْتنَأ  َِکلَذ  ِّلُک  ِیف  ...ِلُوفُْألا  ِعُولُّطلا َو  َو  ِناَصْقُّنلا ، ِهَداَیِّزلِاب َو  َکَنَهَْتما  َو 

، شا هتـساوخ  يوس  هب  یتسه و  وا  عیطم  وت  تالاح ، نآ  همه  رد  .تفرگ و  تمدخ  هب  بورغ ، عولط و  یتساک و  ینوزف و  اب  ار  وت  و 
2/43 .يا هدنباتش 

وهل يوس  هب  اه ، مشچ  نتفاتشن  ببس 

ٍوَْهل َیلِإ  اَنِراَْصبَِأب  َعِرُْسن  َال  ...یَّتَح  ...َکیِصاَعَم  ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

6/44 .میباتشن يوهل  چیه  يوس  هب  نامیاه  مشچ  اب  ات  .امرف  يرای  ناهانگ  زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 

اه یکین  هب  نتفاتش 

َنوُِقباَس اََهل  ْمُه  ِتاَْریَْخلا َو  ِیف  َنوُعِراَُسی  َنیِذَّلا  َنِم  ...َنیِِحلاَّصلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَْنلَعْجا 

18/44 .دنریگ یم  یشیپ  نآ  يارب  ناشیا  دنباتش و  یم  اه  یکین  رد  هک  نانآ  زا  .هد  رارق  تحلاص  ناگدنب  زا  ار  ام 

شناهرب لاطبا  مدع  ادخ و  ندرکن  باتش 

َُکناَهُْرب ْمِِهتَلَجاَعُم  ِكْرَِتل  ْضَحْدَی  َْمل  َو 
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18/46 .تسا هدشن  لطاب  وت  ناهرب  نانآ ، باذع  رد  ندرکن  باتش  تهج  زا  و 

باتش رب  شا  ییاناوت  لاح  رد  رفیک ، رد  ادخ  ریخأت 

ِهَلَجاَعُمِلل ٌعیِطَتْسُم  َْتنَأ  َتْرَّخَأ َو 

21/46 .يا هتخادنا  ریخأت  هب  ار ) باذع  ، ) ییاناوت ندومن  باتش  رب  هکنآ  اب 

باتش رب  شندوب  رداق  ادخ و  ندومن  گنرد 

ِهَرَداَبُْملِاب ٌءِیلَم  َْتنَأ  َْتیَّنََأت َو 

.يا هدومن  گنرد  يرداق ، ندرک  باتش  هب  هکنآ  اب 

21/46

ناراکهانگ رفیک  رد  دنوادخ ، باتش  مدع 

َنِیئیِسُْملا ِلِجاَُعی  َْمل  ْنَم  اَیَف 

باتش ناراکهنگ  رفیک )  ) رب هکنآ  يا  سپ 
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75/47 .ینک یمن 

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترصن  جرف و  رد  ادخ ، باتش  تساوخرد 

ْمَُهل َدِییْأَّتلا  َنیِکْمتَّلا َو  َهَرْصُّنلا َو  َحْوَّرلا َو  َجَرَْفلا َو  ِلِّجَع  ...ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

11/48 .امرف باتش  نانآ ، دییأت  نداد و  ّطلست  ترصن و  شیاسآ و  جرف و  رد  .تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ ،

یهلا رفیک  ماقتنا و  رد  یباتش  ندوبن 

ٌهَلَجَع َِکتَمِقَن  ِیف  ...َْسَیل  ُهَّنَأ  ُتِْملَع  ْدَق 

.تسین باتش ، وت  ماقتنا  رد  هک  ما  هتسناد 

15/48

تقو توف  زا  سرت  باتش و 

َتْوَْفلا ُفاَخَی  ْنَم  ُلَْجعَی  اَمَّنِإ 

15/48 .دسرت یم  تصرف  نتشذگ  زا  هک  دنک  یم  باتش  یسک  انامه 

یهلا تباجا  تعرس  هب  هدنب ، دامتعا 

َِکَتباَجِإ ِهَعْرُِسب  اًِقثاَو  ...یَِهلِإ  اَی  َُکْتیَداَنَف 

10/49 .متشاد نانیمطا  وت  عیرس  تباجا  هب  هک  یلاح  رد  مدناوخ ، ار  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 

شناتسود هب  ادخ ، هدش  هداد  هدعو  هب  باتش  زا  هدنب  یناوتان 

َكَءاَِیلْوَأ ُهَتْدَعَو  امِیف  ِهَعَراَسُْملا  ِنَع  یِسْفَن  َفْعَض  یَِهلِإ  اَی  َْکَیلِإ  وُکْشَأ 

10/51 .منک یم  تیاکش  وت  هب  يا ، هداد  دیون  تناتسود  هب  هچنآ  هب  نتفاتش  رد  مسْفن  یناوتان  زا  نم ، يادخ  يا 

يریلد تعاجش 

یگرزب تفارش 

وربآ فرش 
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طرش

یهلا رماوا )  ) ّقح ندروآ  اج  هب  طیارش 

ِهِِفئاَظَو ِهِّقَح َو  ِهَیِدَْأت  یَلَع  اًنْوَع  ...ُنوُکَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

29و27/1 .دشاب شفئاظو  ّقح و  يادا  رب  يروای  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

نیدلاو هب  تبسن  يرازگ ، تمدخ  طرش  ندروآ  اج  هب 

اَمِِهتَمْدِخ َهَفیِظَو  ٍضاَِقب  اَنَأ  َال  َو 

11/24 .ما هدادن  ماجنا  ار  ناشیا  يرازگ  تمدخ  هفیظو  نم  و 

( بئات (ي  هدنب اب  شتّبحم  ادخ ، طرش 

َتْطَرَش اَمَک  َکَتَّبَحَم  ِیل  ْبِجْوَأ  َو 
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15/31 .نادرگ بجاو  میارب  ار  دوخ  یتسود  يا ، هدرک  طرش  هک  روط  نامه  و 

ادخ اب  هدنب  طرش  یهلا ؛ دنسپان  هب  نتشگنزاب 

َکِهوُرْکَم ِیف  َدوُعَأ  اَّلَأ  یِطْرَش  ِّبَر  اَی  ََکل  َو 

16/31 .مدرگنرب تسوت ، دنسپان  هک  يراک  رد  مراذگ ، یم  رارق  وت  اب  نم ، راگدرورپ  يا  و 

یهلا تابجاو  طیارش  زا  هدنب ، تلفغ 

َکِضوُُرف ِِفئاَظَو  ْنِم  ُْتلَفْغَأ  اَم  ِرِیثَک  َعَم  ٍهَِلفاَن  ِلْضَِفب  َْکَیلِإ  ُلَّسََوتَأ  ُتَْسل  َو 

18/32 .مدومن تلفغ  تابجاو  طیارش  زا  يرایسب  زا  هکنآ  اب  میوج ، یمن  لّسوت  تیوس  هب  ّبحتسم  لمع )  ) ِتلیضف اب  هاگ  چیه  نم  و 

زامن طیارش  ِرگ  نییعت  هدننک و  طرش  ادخ 

َْتفَّظَو ِیتَّلا  اَهِِفئاَظَو  ...ِسْمَْخلا َو  ِتاَوَلَّصلا  ِتِیقاَوَم  یَلَع  ِهِیف  اَنِْفق  َو 

8/44 .امرف هاگآ  يدومن ، نیعم  هک  نآ  طیارش  هناگجنپ و  ياهزامن  تاقوا  رب  نآ  رد  ار  ام  و 

فرش

ناهاوگ هاگیاج  رد  هدنب ، تلزنم  هب  نداد  تفارش 

ِداَهْشَْألا ِِفقاَوَم  َْدنِع  اََنلِزاَنَم  ِِهب  ُفِّرَُشی  ...اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

.دهد وربآ ) و   ) تفارش ناهاوگ ، ياه  هاگیاج  رد  ار  ام  تلزنم  نآ ، اب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس 

12و10/1

ادخ دای  ندوب  تفارش 

َنیِرِکاَّذِلل ٌفَرَش  ُهُرْکِذ  ْنَم  اَی 

.تسا یگرزب  ناگدننکدای  يارب  وا  دای  هک  يا 

1/11

یتسپ فیرش و  ره  ِّرش  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 
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ٍعیِضَو ٍفیِرَش َو  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  يا  هیامورف  هبترمدنلب و  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

ندش فیرش  ادخ و  زا  تعاطا 

َُکتَعاَط ُْهتَفَّرَش  ْنَم  َفیِرَّشلا  َّنِإَف 

4/35 .ْدنادرگ شفیرش  وت  تعاطا  هک  تسا  یسک  دنمتفارش  هک  یتسرد  هب  سپ 

هدنب هجرد  هب  ندیشخب  تفارش 

َِکناَوْضِِرب ِیتَجَرَد  ْفِّرَش 

.هد تفارش  تیدونشوخ ، هب  ارم  هجرد 

4/41

نآرق تلیضف  تفارش و  تخانش 
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ِِهب ِبیِطَْخلا  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  ُهَلْضَف ، ُهَفَرَش َو  َِکتَمْحَِرب  اَنَْتفَّرَع  ...اَمَکَف  َّمُهَّللا 

دورد دـنار ، نخـس  نآ  اب  هک  دّـمحم  رب  سپ  یتخومآ ، ام  هب  ار  نآ  تلیـضف  تفارـش و  دوخ  تمحر  هب  هک  نانچمه  سپ  ادـنوادخ ،
6/42 .تسرف

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ناینب  هب  ندیشخب  تفارش 

ُهَناَْیُنب ْفِّرَش  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

19/42 .هد تفارش  ار  وا  داینب  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

ادخ تفارش  رانک  رد  یفیرش ، ره  ندوب  ریقح 

ٌریِقَح َِکفَرَش  ِْبنَج  ِیف  ٍفیِرَش  ُّلُک  َو 

13/46 .تسا ریقح  تا  يراوگرزب  رانک  رد  يراوگرزب  ره  و 

هفرع زور  ِتمظع  تفارش و 

ُهَتْمَّظَع ُهَْتمَّرَک َو  ُهَْتفَّرَش َو  ٌمْوَی  َهَفَرَع  ُمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 

66/47 .يا هداد  تمظع  تمارک و  تفارش و  ار  نآ  هک  تسا  يزور  هفرع ، زور  نیا  ادنوادخ ،

: ناناملسم تفارش  بابسا  زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  .أ 

ِِهب اَنَْتفَّرَش  اَمَک  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

دورد شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

4/24 .يداد تفارش  وا  هلیسو  هب  ار  ام  هکنانچ  تسرف ،

ناضمر هام  .ب 

ِِهب اَنَْتفَّرَش  يِذَّلا  ِرْهَّشلا  اَذَه  ُلْهَأ  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

43/45 .يداد تفارش  نآ  هلیسو  هب  ار  ام  هک  میتسه ، هام  نیا  لها  ام  انامه  ادنوادخ ،
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كرش

ادخ نتشادن  کیرش 

َِکب َو َِکلَذ  َلَْضفَأ  یِسْفَِنل  ُتْوَجَر  اَّلِإ  ...َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َکِمَِعن  ْنِم  ًهَمِْعن  يَرَأ  َال  یَّتَح  ...ِدَسَْحلا  َنِم  ِرْدَّصلا  َهَماَلَـس  ِیْنقُزْرا  َو 
ََکل َکیِرَش  َال  َكَدْحَو  َْکنِم 

هکنآ رگم  منیبن ، يا ، هداد  تناگدیرفآ  زا  کی  ره  هب  هک  ار  تیاه  تمعن  زا  یتمعن  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار  دسح  زا  هنیس  تمالـس  و 
12/22 .منک وزرآ  یکیرش -  یب  هناگی و  هک  وت -  زا  وت و  هلیسو  هب  دوخ ، يارب  ار  نآ  زا  رتهب 

ََکل َکیِرَش  َال  َكَدْحَو  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  يِذَّلا  ُهَّللا  َْتنَأ  َکَّنَِأب  اوُّرُِقی  ...یَّتَح  َنِیفِدُْرم  َكِْدنِع  ْنِم  ٍهَِکئاَلَِمب  ْمُهْدِْدمَأ  َو 

اهنت و تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  وت  ییاتکی  هب  ات  .امرف  يرای  دنیآ ، یپرد  یپ  هک  یناگتشرف  اب  دوخ  بناج  زا  ار  ناناملسم )  ) نانآ و 
8/27 .دنیامن رارقا  یتسه ، کیرش  یب 
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ََکل َکیِرَش  َال  َكَدْحَو  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َْتَیلاَعَت  َتْکَراَبَتَف َو 

.دشاب یمن  یکیرش  وت  يارب  هک  یتسه  يا  هناگی  .تسین  يدوبعم  وت  زج  .يرترب  كرابم و  وت  سپ 

5/52

هدنب دیما  رد  ادخ ، اب  یسک  ندشن  کیرش 

ِیئاَجَر ِیف  ٌدَحَأ  َکُکَرْشَی  َال 

.تسین کیرش  وت  اب  نم ، دیما  رد  سک  چیه 

9/28

اهرادرک رد  ادخ ، اب  یسک  ندنادرگن  کیرش 

َکَنوُد اًدَحَأ  ِهِیف  ُكَرْشَن  َال  ...َنیِءاَرُْملا  ِءاَئِر  ْنِم  ُهَّلُک  َِکلَذ  ْصِّلَخ  َُّمث 

7/44 .میزاسن کیرش  وت  اب  نآ  رد  ار  يدحا  هک  .نادرگ  صلاخ  ناراکایر  ییامندوخ  زا  ار  نآ  همه  سپس 

کیرش طّسوت  ششنیرفآ ، رد  ادخ  ندشن  يرای 

ٌکیِرَش َکِْقلَخ  یَلَع  َْکنُِعی  َْمل  يِذَّلا  َْتنَأ 

.دادن تا  يرای  یکیرش  تندیرفآ ، رد  هکنآ  ییوت 

14/47

هدنب هب  تمعن  ندناسر  رد  ادخ ، نتشادن  کیرش 

ِیب ِِهتَمِْعن  ِلُولُح  ِیف  َکْکَرْشَی  َْمل  ُهَْدنِع َو  اَم  َْریَخ  ِینَعَنَم  ْنَم  َجاَرِْدتْسا  ِیل  َِکئاَْلمِِإب  ِینْجِرْدَتْسَت  َال  َو 

رد هدـنادرگ ، هرهب  یب  تسا ، شدزن  هچنآ  یکین  زا  ارم  هک  یـسک  ندوـمن  ریگلفاـغ  دـننامه  .نکن  ریگلفاـغ  تنداد ، تـلهم  اـب  ارم  و 
90/47 .تسا هدوبن  وت  کیرش  نم  هب  شتمعن  ندیسر  رد  هک  یلاح 

نانمؤم ياعد  رد  هدنب ، ندنادرگ  کیرش 

َنِینِمْءوُْملا َكِداَبِع  ْنِم  ِمْوَْیلا  اَذَه  ِیف  َكاَعَد  ْنَم  ِِحلاَص  ِیف  اَنَکِرُْشت  ْنَأ  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 
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، دناوخ یم  ار  وت  زور  نیا  رد  هک  تنامیا  اب  ناگدنب  زا  هک  ره  هتـسیاش  تساوخرد  رد  ار  ام  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ ،
.ینادرگ کیرش 

3/48

ادخ اب  يزیچ ، ندادن  رارق  زابنا  کیرش و 

اًْئیَش َِکب  ْكِرْشُأ  َْمل  یِّنَأ  ِیتَعیِرَذ  َو 

3/49 .ما هدرکن  کیرش  وت  اب  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  مزیواتسد  و 

وا هب  كرش  اب  ادخ ، ییاورنامرف  شهاک  مدع 

َِکب َكَرْشَأ  ْنَم  َکَناَْطلُس  ُصُْقنَی  َال  َکَناَْحبُس 

3/52 .دهاک یمن  تا  ییاورنامرف  زا  دَروآ ، كرش  وت  هب  هک  یسک  یهّزنم ! كاپ و 

مرش

یگدنمرش اب  ادخ ، زا  تساوخرد 

َلاَءوُس یِّنِم  ِءاَیَْحلا  یَلَع  َُکِلئاَس  ...یَِهلِإ  اَی  اَذ  اَنَأ  اَهَف 
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ِلیِعُْملا ِِسئاَْبلا 

.مراد تساوخرد  وت  زا  دنملایع  یتسد  یهت  دننامه  ما  یگدنمرش  دوجو  اب  نم ، يادخ  يا  سپ 

4/12

یعقاو هدنمرش  هبوت 

ِهِیف َعَقَو  اَّمِم  ِءاَیَْحلا  ِِصلاَخ  ...ََهبَْوت  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ 

12/12 .تسا هدنمرش  تخس  هداتفا ، نآ  رد  هچنآ  زا  هک  یسک  تشگزاب  مدرگ ، یمزاب  وت  يوس  هب  ما ) هداتسیا  هک   ) ناکم نیا  رد 

ادخ زا  یگدنمرش  ّتلع 

ِیلَمَع ِءوُِسل  َْکنِم  ٌءاَیَح  َِکلَذ  ُّلُک 

20/16 .مراد دوخ  يرادرکدب  زا  هک  تسا  یمرش  يور  زا  اهنیا  همه 

نامسآ ياه  هنارک  هب  نتخادنین  مشچ  و  ادخ ، زا  یگدنمرش 

َِکلَذـِب ُْتبَجْوَتْـسا  اَم  َْکنِم  ًءاَیِْحتْـسا  ِءاَمَّسلا  ِقاَفآ  َیلِإ  ِیفْرَط  ْعَفْرَأ  َْمل  َُّمث  ِیناَِسل ، َّلِکَی  یَّتَح  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف  َُکتْرَکَذ  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 
ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم 

ياه هنارک  زا  مشچ  وت ، یگدنمرـش  زا  سپـس  دـتفیب ، راک  زا  منابز  اـت  میوگ  ار  وت  رکذ  ردـقنآ )  ) تّدـم نیا  رد  رگا  نم  يادـخ  يا 
30/16 .متسین میاه  يدب  زا  يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  مرادنرب ، نامسآ 

نآ ندناشوپ  و  هیاسمه ، مرش  تابجوم 

ْمِِهتاَرْوَع ِْرتَس  ...ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

2/26 .هد قیفوت  دنراد ، مرش  نآ  زا  هچنآ  ندناشوپ  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 

وا زا  یگدنمرش  لاح  رد  ادخ ، هب  ندروآ  يور 

َْکنِم اًِییْحَتْسُم  ََکل  اًلِّمَءُوم  َكَوَْحن  َلَْبقَأَف 

8/31 .هدروآ يور  تیوس  هب  وت ، زا  هدنمرش  وت و  هب  راودیما  سپ 

دوخ سفن  هرابرد  ادخ ، زا  نتشگ  هدنمرش 
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َْکنِم ِهِسْفَِنل  اَیْحَتْسا  ِنَم  ُماَقَم  اَذَه  َو 

19/32 .تشگ هدنمرش  وت  زا  شیوخ ، هرابرد  هک  تسا  یسک  هاگیاج  نیا  و 

ناشیوخ زا  نتشاد  مرش  ترخآ و  ییاوسر 

ُْتنُک ٍمِحَر  يِذ  ْنِم  ...َنِیبَّرَقُْملا َو  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  ِداَهْـشَْألا  ِِفقاَوَم  َدـْنِع  ِءاَقَْبلا  ِراَد  ِتاَحیِـضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف  ...َكِْوفَِعب  ِینَتْرَتَس  ْذِإ  َّمُهَّللا َو 
ِیتاَریِرَس ِیف  ُْهنِم  ُمِشَتْحَأ 

دزن یقاب ، يارس  ياه  ییاوسر  زا  سپ  يدناشوپ ، تشیاشخب  هب  ارم  هک  نونکا  ادنوادخ و 

792 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1554 

http://www.ghaemiyeh.com


نمیا ارم  مدوـمن ، یم  مرـش  وا  زا  دوـخ  یفخم  ياـهراک  رد  هـک  يدـنواشیوخ  زا  دـنمجرا و  ناگتــشرف  زا  نادـهاش ؛ ياـه  هاـگیاج 
21/32 .زاس

دنوادخ طّسوت  مرش ، تابجوم  ندناشوپ 

...اََنل اًظِعاَو  ...ِهَرْوَْعلا  َنِم  َتْرَتَس  اَم  ْلَعْجاَف 

3/34 .هد رارق  هدنهددنپ  ام  يارب  يدناشوپ ، هک  دیآ  مرش  نآ  زا  هچنآ  سپ 

َنیِحوُضْفَْملا َنِم  ُْتنَُکل  ِیتَرْوَع  َكُْرتَس  َال  ْوَلَف 

.مدوب ناگدشاوسر  زا  هنیآ  ره  دوبن ، ما  یگدنمرش  تابجوم ) زا   ) وت یشوپ  بیع  رگا  سپ 

7/51

هدنب یمرش  یب  ییایح و  یب 

ِءاَیَْحلا ُلِیلَْقلا  اَنَأ 

84/47 .مرش مک  منم 

زاغآ عورش 

نتسش

ایاطخ یکرچ  هدنیوش  لامعا 

یِّنَع اَیاَطَْخلا  َسَنَد  ِِهب  ُلِسْغَت  اَِمل  ِلاَمْعَْألا  َنِم  ِینْقِّفَو  َو 

13/31 .هد قیفوت  ییوشب ، نم  زا  ار  اهاطخ  یکرچ  نآ  اب  هک  ییاهراک  هب  ارم  و 

ياه یگتسباو  اه و  لد  یکرچ  نتسش  لماع 

ناهانگ

اَنِراَزْوَأ َِقئاَلَع  اَِنبُوُلق َو  َنَرَد  ِِهب  ْلِسْغا  َو 

11/42 .يوشب ار  نامناهانگ  ياه  یگتسباو  نامیاه و  لد  یکرچ  نآرق ،)  ) نآ هلیسو  هب  و 
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اهاطخ یکرچ  ندش  هتسش  لماع  ناضمر ،

ِتاَئیِطَْخلا َسَنَد  اَّنَع  َْتلَسَغ  َو  ِتاَکَرَْبلِاب ، اَْنیَلَع  َتْدَفَو  اَمَک  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

36/45 .یتسش ام  زا  ار  اهاطخ  یکرچ  يدش و  دراو  ام  رب  اه  تکرب  اب  هک  روط  نامه  وت  رب  دورد 

راک لغش 

يدوبهب افش 

تعافش

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هب  وکین ، یتعافش  ياطع 

ُهَتْدَعَو اَم  َّلَجَأ  ِهَعاَفَّشلا  ِنْسُح  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  ِِهتَّمُأ  َنیِرِهاَّطلا َو  ِِهلْهَأ  ِیف  ُْهفِّرَع  َو 

25/2 .نک هاگآ  يا ، هداد  هدعو  وا  هب  هچنآ  زا  شیب  شتّما ، نانمؤم  شکاپ و  هداوناخ  هرابرد  وکین  تعافش  زا  ار  وا  و 

دنزرف تعافش  اب  نیدلاو ، زا  ادخ  تیاضر 

اًمْزَع یًضِر  اَمَُهل  ِیتَعاَفَِشب  اَمُْهنَع  َضْرا  َو 

دونشوخ هرسکی  اهنآ  زا  نم  يرگیجنایم  هب  و 
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14/24 .وش

دنزرف زا  نیدلاو ، تعافش 

َِّیف اَمُهْعِّفَشَف  اَمَُهل  َُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَس  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 

15/24 .نادرگ نم  عیفش  ار  نانآ  سپ  تفرگ ، یشیپ  ناشیا  يارب  تشزرمآ  رگا  ادنوادخ و 

نیدلاو زا  دنزرف ، تعافش 

اَمِهِیف ِینْعِّفَشَف  ِیل  َُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَس  ْنِإ  َو 

15/24 .امرف نانآ  عیفش  ارم  سپ  تفرگ ، یشیپ  نم  يارب  تشزرمآ  رگا  و 

ندوبن تعافش  راوازس  نتساوخ و  عیفش 

ِهَعاَفَّشلا ِلْهَِأب  ُتْسَلَف  ُْتعَفَش  ْنِإ  َو 

.متسین تعافش  راوازس  مهاوخ ، عیفش  رگا  و 

23/31

ادخ مرک  ندنادرگ  یجنایم  عیفش و 

َکَمَرَک َياَیاَطَخ  ِیف  ْعِّفَش  َو 

24/31 .نادرگ میاهاطخ  عیفش  ار  تمرک  و 

هدنب زا  یهلا ، لضف  تعافش  موزل 

َُکلْضَف ِیل  ْعَفْشَْیلَف  َْکَیلِإ  ِیل  َعیِفَش  َال  ...َّمُهَّللا 

25/31 .دنک تعافش  ارم  تلضف  دیاب  سپ  تسین ، وت  يوس  هب  نم  يارب  یعیفش  ادنوادخ 

نانکاس نیمز و  نامسآ و  تعافش  لامتحا 

هدنب هرابرد  اهنآ ،

...ِیتَعاَفَش ْنِم  َكَْدنِع  ُدَکْوَأ  ٍهَعاَفَش  ْوَأ  ...ٍهَوْعَِدب  ُْهنِم  ِیَنلاَنَیَف  ...ِینُمَحْرَی  َِکتَمْحَِرب  ْمُهَضَْعب  َّلَعَلَف 
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وت دزن  نم  تعافـش  زا  هک  دـنک  یتعافـش  اـی  دـسر  نم  هب  وا  زا  ییاـعد  سپ  دـنک ؛ محر  نم  هـب  ْتـتمحر ، هـب  اـهنآ  زا  یخرب  دـیاش 
27/31 .تسا رتزاسراک 

ادخ مشخ  زا  شخب  ییاهر  یتعافش 

ْنِم َكَْدنِع  ُدَکْوَأ  ٍهَعاَفَـش  ْوَأ  ...ٍهَوْعَِدب  ُْهنِم  ِیَنلاَنَیَف  ِیلاَح  ِءوُِسل  َّیَلَع  ُهَّقِّرلا  ُهُکِرْدـُت  ْوَأ  یِِفقْوَم ، ِءوُِسل  ِینُمَحْرَی  َِکتَمْحَِرب  ْمُهَـضَْعب  َّلَعَلَف 
...َِکبَضَغ ْنِم  ِیتاََجن  اَِهب  ُنوُکَت  ِیتَعاَفَش 

وا زا  ییاعد  سپ  دیامن ؛ يزوسلد  نم  رب  ملاح ، يدب  رطاخب  ای  دنک  محر  نم  هب  مهاگیاج ، يدـب  رب  ْتتمحر  هب  اهنآ  زا  یخرب  دـیاش 
27/31 .دوش لصاح  نآ  هلیسو  هب  تمشخ  زا  نم  ییاهر  هک  تسا ، رتزاسراک  وت  دزن  نم  تعافش  زا  هک  دنک  یتعافش  ای  دسر  نم  هب 

ناگدنب هدننک  تعافش  يدورد 

َْکَیلِإ ِهَقاَْفلا  َمْوَی  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  اََنل  ُعَفْشَت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 

30/31 .دنک تعافش  ار  ام  وت ، هب  يدنمزاین  زور  زیخاتسر و  زور  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

و یهلا ) ماقتنا  هاگرد  هب  هدنب ، ندمآرد  )
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وا يارب  یعیفش  ندوبن 

َْکَیلِإ ِیل  ُعَفْشَی  ٌعیِفَش  َال 

14/32 .دنک تعافش  وت  دزن  میارب  هک  تسا  يا  هدننک  تعافش  هن 

تعافش تهج  زا  ربمایپ ، نیرترب 

ًهَعاَفَش َْکنِم  ْمُهَنَْکمَأ  َو  اًِسلْجَم ، َْکنِم  َنیِِّیبَّْنلا  َبَْرقَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ...اَنَِّیبَن  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

.هد رارق  ناشیا  ناگدننک  تعافش  نیرت  هبترمدنلب  دوخ و  سلجم  رد  ناربمایپ  نیرت  کیدزن  زیخاتسر ، زور  ار  ام  ربمایپ  ادنوادخ 

18/42

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ندومن  تعافش 

ُهَتَعاَفَش ْلَّبَقَت  ...ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

19/42 .ریذپب ار  وا  تعافش  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

ناگدننک تعافش  تعافش  هب  ندیزرون  ّربکت 

َنیِِعفاَّشلا ِهَعاَفَِشب  اًلیِطَتْسُم  َال  ...ِِسئاَْبلا  ِلِیلَّذلا  ِریِقَْحلا  ََهلَأْسَم  َُکْتلَأَس 

74/47 .ناگدننک تعافش  ِتعافش  هب  ندومن  یشکندرگ  يور  زا  هن  .لاحدب  راوخ ، درُخ ، ِتساوخرد  میامن ، یم  تساوخرد  وت  زا 

زج يا ، هدیرفآ  تعافش  هب  نتشادن  دیما 

مالسلا مهیلع  شتیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

َکُماَلَس ْمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  َهَعاَفَش  اَّلِإ  ُُهتْوَجَر  ٍقُولْخَم  ِهَعاَفَش  َال  َو  ُُهْتمَّدَق ، ٍِحلاَص  ٍلَمَِعب  یِّنِم  ًهَِقث  َِکتآ  َْمل  یِّنِإَف 

هب مشاب  هتـسب  دـیما  وا  هب  هک  يا  هدـیرفآ  ِتعافـش  مشاب و  هداتـسرف  شیپ  هک  يا  هتـسیاش  لمع  هب  نانیمطا  اب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 
6/48  - . داب ناشیا  رب  وا و  رب  وت  دورد  هک  وا -  هداوناخ  دّمحم و  تعافش  زج  ما ، هدماین  وت  هاگرد 

تمحر تّقفش 

کش
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دنوادخ رما  رد  دیدرت  مدع 

ِهِْرمَأ ِیف  ِّکَّشلا  ِداَْحلِْإلا َو  َنِم  اَنَبَّنَج  ...اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

10/1 .تخاس رود  دوخ ، رما  رد  کش  يور و  جک  زا  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

ّکش رثا  رب  ناشا ، هدیقع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  نیعبات  نتشگنرب 

ْمِِهتَریَِصب ِیف  ٌْبیَر  ْمِِهْنثَی  َْمل 

11/4 .دنادرگنرب یّکش  ار  ناشا  هدیقع  هک  نانآ 

باوص دصق  رد  ندومنن ، کش 

795 ص : 
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اَهِیف ُّکُشَأ  َال  ٍدْشُر  ِهَِّین  ...ِِهب َو  ُلِْدبَتْسَأ  َال  ٍِحلاَص  يًدُِهب  ِینْعِّتَم  َو 

5/20 .زاس دنمرهب  منکن ، دیدرت  نآ  رد  هک  یتسرد  ّتین  هب  منکن و  ضوع  زیچ  چیه  اب  هک  هتسیاش  یتیاده  هب  ارم  و 

یلد ود  ّکش و  زا  شخب  ینشور  يرون 

ِتاَُهبُّشلا ِّکَّشلا َو  َنِم  ِِهب  ُءیِضَتْسَأ  ...اًرُون  ِیل  ْبَه  َو 

8/22 .مبای ینشور  اه  ههبش  کش و  زا  نآ  هلیسو  هب  هک  شخب  يرون  ارم  و 

ناگدنب زا  کش ، ینارگن  ندرک  رود 

ِباَِیتْرِالا َْبیَر  اَّنَع  ْحِزَأَف 

.نادرگ رود  ام  زا  ار  دیدرت  ِیگتفشآ  سپ 

2/33

نآرق قیدصت  رد  ناگدنب ، هب  کش  ندرواین  ور 

ِهِقیِدْصَت ِیف  ُّکَّشلا  اَنَضِراَُعی  َال  یَّتَح  َكِْدنِع  ْنِم  ُهَّنَِأب  ُفِرَتْعَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

6/42 .دوشن ام  قیدصت  رادولج  یّکش  ات  .تسوت  بناج  زا  نآرق  هکنیا ؛ هب  دننک  یم  فارتعا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

ادخ نید  رد  دیدرت  ّکش و  زا  يرود 

َِکنیِد ِیف  َّکَّشلا  ...اَْنبِّنَج  َو 

13/44 .نادرگ رود  تنید  رد  ّکش  زا  ار  ام  و 

کش زا  یلاخ  يا  هبوت 

ِباَِیتْرِالا ِّکَّشلا َو  َنِم  ْتَصَلَخ  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

52/45 .دشاب كاپ  یلدود  دیدرت و  زا  هک  یصلاخ  هبوت  .مینک  یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  ام  ادنوادخ 

هدنب زا  کش ، هنوگره  ندومن  لیاز 

ٍهَْهبُش ٍّکَش َو  َّلُک  یِّنَع  ْلِزَأ  َو 
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.زاس رود  نم  زا  ار  يا  ههبش  ّکش و  ره  و 

129/47

راکش

رگمتس راکش  ماد 

ِهِِدیاَصَم َكَرَش  ِیل  َبَصَن  ...ٍغَاب  ْنِم  ْمَک  َو 

7/49 .درتسگ میارب  ار  دوخ  ياه  ماد  هک  يرگمتس  رایسب  هچ  و 

راکش يارب  یتصرف  نیمک  رد  رگمتس ،

ِِهتَسیِرَِفل ِهَصْرُْفلا  ِزاَِهْتنِال  اًراَِظْتنا  ِِهتَدیِرَِطل  ُِعبَّسلا  َءاَبْضِإ  ََّیلِإ  َأَبْضَأ  ...ٍغَاب  ْنِم  ْمَک  َو 

یبسانم تقو  نتسناد  تمینغ  يارب  یهار  هب  مشچ  اب  شراکش ، يارب  يا  هدنرد  نتسشن  نیمک  رد  دننامه  هک  يرگمتـس  رایـسب  هچ  و 
رد راکش ، يارب 
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7/49 .تسشن نم  نیمک 

نتفاکش

دادماب رد  ندمآرد  اب  یکیرات ، نتفاکش 

ِحاَبْصِْإلا َنِم  اََنل  َْتقَلَف  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  َّمُهَّللا 

8/6 .یتفاکش ام  يارب  ار  حبص  هک  تسوت  يارب  ساپس  دمح و  ادنوادخ 

ناطیش هدنب و  نایم  هدرپ  نتفاکشن 

ُهُُقتْفَی َال  اًتِمْصُم  اًمْدَر  ...ُهَْنَیب  اَنَْنَیب َو  ْلَعْجا  َو 

3/17 .دفاکشب ار  نآ  دناوتن  هک  هد  رارق  يراوتسا  دس  وا  ام و  نایم  و 

تیاکش

دنوادخ رظن  نسح  هدنب و  هوکش 

ُتْوَکَش امِیف  ِرَظَّنلا  َنْسُح  ِیْنِلنَأ  َو 

8/7 .شاب هتشاد  ناسحا  نم  هب  مراد  هوکش  هچنآ  رد  و 

ادخ رب  ناگدننک ، هوکش  رابخا  ندوبن  ناهنپ 

َنیِمِّلَظَتُْملا ُءاَْبنَأ  ِْهیَلَع  یَفْخَی  َال  ْنَم  اَی 

1/14 .تسین ناهنپ  وا  رب  ناگدننک  هوکش  ياهربخ  هک  یسک  يا 

ادخ زج  یسک ، هب  ندرکن  تیاکش 

َكاَوِس ٍدَحَأ  َیلِإ  وُکْشَأ  َال  َّمُهَّللا 

.منک یمن  هوکش  وت  زج  یسک  هب  ادنوادخ 

11/14

رییغت اب  هدنب ، تیاکش  نتخاس  هارمه 
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ِرِییْغَّتلِاب ِیتَیاَکِش  ْنِْرقا  َو 

.هد دنویپ  ینوگرگد  اب  ار  میهاوخداد  و 

11/14

رقف زا  ادخ ، هب  لّکوتم  هوکش 

؟ اًلُّکََوت ُهَْرقَف  َْکَیلِإ ، اَکَش  ْنَم  ٍنْغُم  ...یَِهلِإ  اَی  َْتنَأ ، ْلَه 

؟15/16 يزاس یم  زاین  یب  درک ، تیاکش  وت  يوس  هب  لّکوت ، اب  شا  یتسد  یهت  زا  هک  ار  سک  ره  وت  ایآ  نم  يادخ  يا 

ناطیش ِیگیاسمهْدب  زا  تیاکش 

َُهل یِسْفَن  َهَعاَط  َو  ِیل ، ِِهتَرَواَُجم  َءوُس  وُکْشَأ  اَنَأَف 

27/32 .منک یم  تیاکش  وت  هب  وا  زا  مسفن  تعاطا  نم و  اب  وا  یگیاسمهدب  زا  سپ 

هودنا يرایسب  سفن و  فعض  زا  تیاکش 

یِسْفَن َهَسَوْسَو  َو  یِموُمُه ، َهَْرثَک  ...یِسْفَن َو  َفْعَض  یَِهلِإ  اَی  َْکَیلِإ  وُکْشَأ 

تیاکش وت  هب  ملد ، ياه  هسوسو  زا  میاه و  هودنا  يرایسب  زا  مسْفن و  یناوتان  زا  نم ، يادخ  يا 
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10/51 .منک یم 

یکاش تیاکش )  ) ياونش ادخ ،

َْکَیلِإ اَکَش  ْنَم  ُعَمْسَت 

.يونش یم  دنک ، تیاکش  وت  هاگرد  هب  هک  ار  یسک 

12/51

ساپس رکُش 

تسکش

ادخ تردق  هب  هدنب ، رب  مغ  ّطلست  تسکش 

َِکلْوَِحب ِّمَْهلا  َناَْطلُس  یِّنَع  ْرِسْکا  َو 

8/7 .نکشب نم  رب  ار  هودنا  مغ و  هطلس  تا  ییاناوت  هب  و 

رگمتس يزیت  یگدنرب و  نتسکش 

َِکتَرْدُِقب یِّنَع  ُهَّدَح  ُْلْلفا  َو 

.رادرب نم  زا  ار  شا  یگدنّرب  دوخ  ییاناوت  اب  و 

6/14

ُهَّدَح ِیل  َْتلَلَف  َُّمث 

.یتسکش نم  يارب  ار  وا  غیت )  ) يزیت سپس 

6/49

ناطیش ياه  ییوج  هراچ  نتسکش 

...ِِهلَیِح ِضْقَن  ِیف  اََنل  ْفُْطلا  ...َّمُهَّللا 

هب ار  وا  ياه  گنرین  ندومن  لطاب  هار  ادنوادخ 
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8/17 .امرف فطل  ام 

ناطیش رکشل  نداد  تسکش 

ُهَْدنُج ْمِزْها  َّمُهَّللا َو 

13/17 .هد تسکش  ار  شرکشل  ادنوادخ و 

( هدرمژپ ي   ) هتسکش هایگ )  ) ندرک حالصا 

َضیِهَْملا ِِهب  ُُربَْجت  ...اًْثیَغ  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

4/19 .نادرگ باریس  ینک ، حالصا  ار  هدرمژپ  هایگ  نآ  هلیسو  هب  هک  یناراب  زا  ار  ام  ادنوادخ 

بلاغ طّسوت  اهنت  بولغم ، نتخاس  نمیا 

ٍبُوْلغَم یَلَع  ٌِبلاَغ  اَّلِإ  ُنِمْءُوی  َال 

.دشخب یمن  ناما  زوریپ ، زج  ار  هدروخ  تسکش 

3/21

هدنب هرابرد  هدنراد ، دب  دصق  ِیگرزب  نتسکش  مه  رد 

ُهَتوُرَبَج َرِسْکَت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

8و7/23 .ینکشب ار  شا  یگرزب  ات  هد ، رارق  يّدس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرصنم  نم  زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دصق  سک  ره  و 

ناگدنب رب  ّطلست  زا  ناطیش ، ندومن  بولغم 

...َِکناَْطلُِسب اَّنَع  ُهَناَْطلُس  ْرَْهقاَف  َّمُهَّللا 

ام رب  ّطلست  زا  ار  وا  دوخ ، هطلس  اب  ادنوادخ 
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8/25 .امن بولغم 

مالسا نارادزرم  نانمشد  نتسکش  مهرد 

...ْمُهَراَفْظَأ ْمُْهنَع  ِْمْلقا  َو  ْمُهَّوُدَع ، َِکلَِذب  ُْلْلفا  َّمُهَّللا 

5/27 .نک ادج  نانآ  زا  ار  ناشلاگنچ  نکش و  مهرد  ار  ناشنانمشد  هلیسو ، نیدب  ادنوادخ 

ناگتشرف کمک  هب  نمشد ، نداد  تسکش 

...ِباَرُّتلا ِعَطَْقنُم  َیلِإ  ْمُهوُفِشْکَی  یَّتَح  َنِیفِدُْرم  َكِْدنِع  ْنِم  ٍهَِکئاَلَِمب  ْمُهْدِْدمَأ  َو 

تنیمز رد  كاخ  ياهتنا  هب  ار  ناکرشم )  ) اهنآ ات  .امرف  يرای  دنیآ ، یپرد  یپ  هک  یناگتشرف  اب  دوخ  بناج  زا  ار  ناناملـسم )  ) نانآ و 
.دننارب

8/27

ادخ زج  دوخ ، راک  لاح و  رب  همه  ندوب  بولغم 

ِِهنْأَش یَلَع  ٌروُهْقَم  ِهِْرمَأ ، یَلَع  ٌبُوْلغَم  ...َكاَوِس  ْنَم  َو 

11/28 .دشاب یم  تسدریز  شروما  رد  بولغم ، دوخ  راک  رد  وت ، ریغ  و 

نتسکش هبوت  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

َِکلَذَک َنوُکَأ  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإَف  ِِهتَئیِطَخ ، ِِهْبنَذ َو  ِیف  ٌِدئاَع  َو  ِِهَتبْوَِتل ، ٌخِساَف  َكَْدنِع  ِْبیَْغلا  ِْملِع  ِیف  َوُه  َْکَیلِإ َو  َباَت  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا 

دومن هبوت  تهاگرد  هب  هک  يا  هدنب  ره  ادنوادخ ،

نینچنیا هک  مرب  یم  هاـنپ  وـت  هب  نم  اـنامه  سپ  دـشاب ، شیاـطخ  هاـنگ و  هب  هدـننک  تشگزاـب  نکـش و  هبوـت  تناـهنپ ، مـلع  رد  یلو 
20/31 .مشاب

ادخ نامرف  رما و  نتشگن  بولغم 

َكُْرمَأ َُبلاَُغی  َال 

9/48 .دوش یمن  بولغم  وت  نامرف 

ادخ ناگدیزگرب  تسکش 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1567 

http://www.ghaemiyeh.com


َنیِروُهْقَم َنِیبُوْلغَم  َكُءواَفَلُخ  َُکتَْوفِص َو  َداَع  یَّتَح  ...

9/48 .دندش هدروخ  تسکش  بولغم و  وت ، نانیشناج  ناگدیزگرب و  هکنیا  ات  ...

یهلا تمحر  هیاس  هب  هدنرب  هانپ  ِندروخن  تسکش 

َکِفَنَک ِّلِظ  َیلِإ  يَوَأ  ْنَم  ُدَهَطُْضی  َال  ُهَّنَأ  اًِملاَع  ...یَِهلِإ  اَی  َُکْتیَداَنَف 

10/49 .دروخ یمن  تسکش  دََرب ، هانپ  وت  تمحر  هیاس  هب  هک  ره  متسناد  یم  هک  یلاح  رد  مدناوخ ، ار  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 

یندشن بولغم  ییاناوت  ادخ ،

ُبَْلُغی َال  ٍرِدَتْقُم  ْنِم  یَِهلِإ  ُدْمَْحلا  َکَلَف 

14/49 .دروخ یمن  تسکش  هک  ییاناوت  .تسوت  يارب  ساپس  نم ، يادخ  سپ 

ادخ يرای  مدع  تروص  رد  هدنب ، تسکش 
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َنِیبُوْلغَْملا َنِم  ُْتنَُکل  َياَّیِإ  َكُرْصَن  َال  ْوَلَف 

7/51 .مدوب ناگدروخ  تسکش  زا  هنیآ  ره  دوبن ، وت  ندرک  يرای  رگا  سپ 

نتفکش

هفوکش نتفکش  اب  اهرهش ، ندومن  هدنز 

ِهَرَهَّزلا ِغُوُلِبب  َكَداَِلب  ِیْحَأ  َو 

.نادرگ 2/19 هدنز  ار  تیاه  نیمزرس  هفوکش ، نتفکش  اب  و 

مکش

مکش رد  لالح ، ياهاذغ )  ) نداد اج 

َْتلَلْحَأ اَم  اَّلِإ  اَُننوُُطب  َیِعَت  َال  یَّتَح  ...َکیِصاَعَم  ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

ياـج دوخ  رد  يا  هدومن  لـالح  وت  هچنآ  زج  ناـمیاه  مکـش  اـت  .اـمرف  يراـی  ناـهانگ  زا  اـضعا  يرادـهگن  اـب  شا ، هزور  رب  ار  اـم  و 
7و6/44 .دهدن

هفوکش

هفوکش نتفکش  اب  اهرهش ، ندومن  هدنز 

ِهَرَهَّزلا ِغُوُلِبب  َكَداَِلب  ِیْحَأ  َو 

.نادرگ 2/19 هدنز  ار  تیاه  نیمزرس  هفوکش ، نتفکش  اب  و 

تیاکش هوکِش 

يرابدرب ییابیکش 

نایتشهب ییابیکش  ربص و 

ِراَّدلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اَِمب  ْمُْکیَلَع  ٌماَلَس  َنُولوُقَی : َنیِذَّلا  َو  ...

20/3 .يارس نیا  ماجرف  تسوکین  هچ  سپ  دیدومن ، هک  يا  يرابدرب  ساپ  هب  امش ، رب  دورد  دنیوگ : یم  نایتشهب ) هب   ) هک نانآ  و  ...
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ربص یتسس  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِْربَّصلا ِفْعَض  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

.ییابیکش یتسس  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

1/8

مئاد ییابیکش  اب  ندش  يرای 

ٍِمئاَد ٍْربَص  ٍهَقِداَص َو  ٍهَِّیِنب  َْکنِم  ِینْدِّیَأ 

.هد يرای  مئاد  ییابیکش  هناقداص و  ّتین  هب  ارم 

14/14

يراتفرگ الب و  رب  ییابیکش  مدع 

ِءاَلَْبلا یَلَع  ِیل  َْربَص  َال  ...َّمُهَّللا 

2/22 .مرادن ییابیکش  الب  رب  ادنوادخ 

ییابیکش اب  مالسا ، نارادزرم  يرای 

ِْربَّصلِاب ْمُْهنِعَأ  َو 

2/27 .هد ناشیرای  ییابیکش  اب  و 

800 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1570 

http://www.ghaemiyeh.com


ارقف اب  ینیشنمه  رب  وکین ، ییابیکش 

ِْربَّصلا ِنْسُِحب  ْمِِهتَبْحُص  یَلَع  یِّنِعَأ  َو 

4/30 .هد يرای  ْوکین  ییابیکش  اب  نادنمزاین ،)  ) ناشیا ینیشنمه  رب  ارم  و 

دنوادخ باذع  رب  ییابیکش 

ِْهیَلَع َْربَّصلا  َُکْتلَأََسل  َکِْکُلم  ِیف  ُدیِزَی  اَّمِم  ِیباَذَع  َّنَأ  َْول  َو 

6/50 .متساوخ یم  وت  زا  ار  نآ  رب  ییابیکش  هنیآ  ره  دوزفا ، یم  تا  یهاشداپ  رد  هک  دوب  يزیچ  نم  باذع  رگا  و 

یتفگش

ادخ تمظع  نایاپ  یب  ياه  یتفگش 

ِِهتَمَظَع ُِبئاَجَع  یِضَْقنَت  َال  ْنَم  اَی 

.درادن ینایاپ  وا  یگرزب  ياه  یتفگش  هک  یسک  يا 

1/5

دوخ هیلع  هدنب ، یهاوگ  زا  تفگش 

یِسْفَن یَلَع  ِِهب  ُدَهْشَأ  اَم  َبَجْعَأ  اَم  َکَناَْحبُس 

25/16 .مهد یم  دوخ  رب  هک  یهاوگ  نیا  زا  اتفگش  وت ، یهّزنم  كاپ و 

هدنب هرابرد  ادخ ، يرابدرب  زا  تفگش 

ِیتَلَجاَعُم ْنَع  َكُءواَْطبِإ  َو  یِّنَع ، َُکتاَنَأ  َِکلَذ  ْنِم  ُبَجْعَأ  َو 

26/16 .تسا نم  ندناسر  رفیک  هب  دوز  زا  وت  گنرد  نم و  اب  وت  يرابدرب  نآ  زا  رت  تفگش  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هب  نآرق ، ياه  یتفگش  ملع  ماهلا 

اًلَّمَکُم ِِهِبئاَجَع  َْملِع  ُهَتْمَْهلَأ  َو 

5/42 .يدرک ماهلا  وا  هب  لماک ، تروص  هب  ار  شیاه  یتفگش  هب  ملع  و 
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بولق هب  نآرق ، ياه  یتفگش  مهف  ندناسر 

ِِهِبئاَجَع َمْهَف  اَِنبُوُلق  َیلِإ  َلِصُوت  یَّتَح  ...اًِسنُوم  ِیلاَیَّللا  ِمَلُظ  ِیف  اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

.یناسرب ام  ياه  لد  هب  ار  نآ  ياه  یتفگش  كرد  ات  .هد  رارق  بش  ياه  یکیرات  رد  ام  سنوم  ار  نآرق  و 

10/42

هام ( شنیرفآ  ) رما رد  یهلا ، ریبدت  زا  تفگش 

! َكِْرمَأ ِیف  َرَّبَد  اَم  َبَجْعَأ  اَم  ُهَناَْحبُس 

3/43! دومن ریبدت  وت  رما  رد  هچنآ  تسا ، زیگنا  تفگش  هچ  .وا  تسا  هّزنم  كاپ و 

تتامش

نانمشد تتامش  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِءاَدْعَْألا ِهَتاَمَش  ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو 

.نانمشد تتامش  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

8/8
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ِءاَدْعَْألا ِهَتاَمَش  ْنِم  ِینْذِعَأ  َو 

119/47 .هد هانپ  نانمشد  تتامش  زا  ارم  و 

ناگدنب رب  ناطیش ، تتامش  ّتلع 

َِکتَیِصْعَم یَلَع  ُهاَنْعَیاَش  ْذِإ  اَِنب  َتِمَش  ْدَق  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  َّمُهَّللا 

6/10 .درک تتامش  ار  ام  وا  میدومن ، یهارمه  ار  ناطیش  وت ، زا  ینامرفان  رب  نوچ  ادنوادخ 

وا رب  ناطیش  تتامش  هدنب و  هب  هودنا  ندیسر 

ََکل ُهاَّیِإ  اَنِکَْرت  َدَْعب  اَِنب  ُْهتِمُْشت  َال  َو 

6/10 .دنک تتامش  ار  ام  وا  هک  ناسرن  ام  هب  یهودنا  میدرک ، يرود  ناطیش )  ) وا زا  وت  رطاخ  هب  هکنآ  زا  سپ  و 

نتفرگن رارق  ناگدننک  تتامش  نامشچ  لباقم  رد 

َنِیتِماَّشلا ُِنیْعَِأل  ِهِیف  اَْنبِْصنَت  َال 

47/45 .هدن رارق  ناگدننک  تتامش  نامشچ  شیپ  هام ،)  ) نآ رد  ار  ام 

شنمشد بناج  زا  هدنب ، ندشن  تتامش 

يِّوُدَع ِیب  ْتِمُْشت  َال  َو 

14/48 .دنکن تتامش  ارم  منمشد  و 

رامش

هبوت زج  ادخ ، لضف  زا  يزیچ  ندرواین  رامش  هب  هجیتن 

اَْنیَلَع ُُهلْضَف  َمُسَج  َو  اَْنَیلِإ ، ُُهناَسْحِإ  َّلَج  َو  اَنَْدنِع ، ُهُءواََلب  َنُسَح  ْدََقل  اَِهب  اَّلِإ  ِِهلْضَف  ْنِم  ْدِدَتْعَن  َْمل  ْوَلَف  ...

مامت ام  رب  شلـضف  گرزب و  ام  رب  شناسحا  وکین و  ام  رب  شتمعن  ًامّلـسم  میرواین ، رامـش  هب  ار  هبوت  نامه  زج  وا ، لـضف  زا  رگا  سپ 
22/1 .تسا

دنوادخ ملع  هطاحا  هرامش  هب  یساپس 
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ِءاَیْشَْألا ِعیِمَج  ْنِم  ُهُْملِع  ِِهب  َطاَحَأ  اَم  َدَدَع  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

27/1 .دراد هطاحا  نآ  هب  اهزیچ -  همه  زا  شملع -  هچنآ  هرامش  هب  ار ، وا  ساپس  سپ 

اه تمعن  ربارب  نیدنچ  هرامش  هب  یساپس 

...ًهَفَعاَضُم اًفاَعْضَأ  اَهُدَدَع  اَْهنِم  ٍهَدِحاَو  ِّلُک  َناَکَم  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

27/1 .ربارب نیدنچ  هرامش  هب  اهنآ  زا  کی  ره  ياج  هب  ار ، وا  ساپس  سپ 

شرامش لباق  ریغ  یساپس 

ِهِدَدَِعل َباَسِح  َال  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

باسح یب  شددع  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 
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28و27/1 .دشاب یم 

ُهَبَتَْکلا َِکباَتِک  ِیف  ُْهتَصْحَأ  اَم  یَلَع  ُدیِزَی  َو  ُهَظَفَْحلا ، ِِهئاَصْحِإ  ْنَع  ُزِْجعَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

رامش هب  وت  باتک  رد  لامعا )  ) ناگدنسیون هچنآ  رب  و  دنشاب ، زجاع  شندرمش  زا  لامعا )  ) ِنانابهگن هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 
40و36/47 .دبای ینوزفا  دنا ، هدروآ 

لامعا شرامش  نایاپ 

...ًَهلُوبْقَم ًَهبَْوت  اَِنلاَمْعَأ  ُهَبَتَک  اَْنیَلَع  یِصُْحت  اَم  َماَتِخ  ْلَعْجا  َو 

3/11 .هد رارق  هدش  هتفریذپ  هبوت  دنرامش ، یم  ام  يارب  نامیاهراک  ناگدنسیون  هچنآ  نایاپ  و 

دوخ یناهنپ  ياهراک  شرامش 

يِْرمَأ ِمُوتْکَم  ْنِم  ُهُدِّدَعُأ  َو  یِسْفَن ، یَلَع  ِِهب  ُدَهْشَأ  اَم  َبَجْعَأ  اَم  َکَناَْحبُس 

.مرامش یم  ار  شیوخ  یناهنپ  راک  .مهد و  یم  دوخ  رب  هک  یهاوگ  نیا  زا  اتفگش  وت ، یهّزنم  كاپ و 

25/16

یهلا دیدهت  هب  تبسن  يرایشوه  یمک  و  اه ، یتشز  شرامش 

ِیبُونُذ ِرْکِذ  یَلَع  َرِْدقَأ  ْوَأ  ِیبُویُع ، ََکل  َیِصْحُأ  ْنَأ  ْنِم  ًاباَِقتْرا  اًهاَِبْتنا َو  َكِدیِعَِول  ُّلَقَأ  ...یَِهلِإ  اَی  اَنَأ  َْلب 

هک منآ  زا  رت  بقارمان  رترایشوه و  مک  تیاهدیدهت  هب  تبسن  نم -  يادخ  يا  نم -  هکلب 

27/16 .مشاب اناوت  مناهانگ  يروآدای  رب  ای  مرامشب ، وت  يارب  ار  دوخ  ياه  یتشز 

ناطیش ناتسود  رامش  رد  ندوب  زا  يرانکرب 

ِِهئاَِیلْوَأ ِداَدِع  ْنَع  اَْنلِزْعا  َو 

.امرف رانکرب  شناتسود  رامش  زا  ار  ام  و 

14/17

یهلا ياه  تمعن  ندرمشرب 
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َِکنَنِِمل ًءاَصْحِإ  ...ٍشُْحف  ِهَظَْفل  ْنِم  ِیناَِسل  یَلَع  يَرْجَأ  اَم  ...ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

13/20 .هد رارق  ار  تیاه  ششخب  ندرمش  تشز ، نخس  زا  هتخاس  يراج  منابز  رب  ناطیش )  ) وا هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

هدنب رب  فیلاکت ، شرامش  ادخ و 

یِسْفَن ْنِم  اَنَأ  ُُهْتلَفْغَأ  َّیَلَع َو  ُهَْتیَصْحَأ  ْدَق  اَّمِم  ِّبَر ، اَی  َوُه ،

7/22 .مدش لفاغ  نآ  زا  هنارسدوخ  نم  يا و  هدروآ  باسح  هب  نم  رب  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نم ، راگدرورپ  يا  فیلکت )  ) نآ

نادنزرف هلیسو  هب  رابت ،)  ) هرامش ندوزفا 

يِدَدَع ْمِِهب  ْرِّثَک  َو 

4/25 .ازفیب اهنآ  هلیسو  هب  ارم  دادعت  و 

مالسا نارادزرم  هّدع  نتخاس  نوزفا 
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ْمُهَتَّدِع ْرِّثَک  َو 

2/27 .ازفیب ناشدادعت  رب  و 

مالسا نارادزرم  نانمشد  دادعت  نتساک 

َدَدَْعلا ُمُْهنِم  ْصُْقنا  َو 

5/27 .هاکب ناشدادعت  زا  و 

یندشن عطق  یشرامش  اب  يدورد 

اَهُدَدَع ُعِطَْقنَی  َال  ...ًهاَلَص  ...ٍدَّمَُحم  ِلآ  َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

18/27 .ددرگن عطق  شا  هرامش  هک  يدورد  .تسرف  دورد  دّمحم  نادناخ  تا و  هداتسرف  دوخ و  هدنب  دّمحم  رب  ادنوادخ 

هرامش ددع و  ییاتکی  ادخ و 

ِدَدَْعلا ُهَِّیناَدْحَو  یَِهلِإ  اَی  ََکل 

.تسوت ِنآ  زا  رامش  ِیگناگی  ادنوادخ 

10/28

هدرک متس  دوخ  هب  نآ  اب  هدنب  هچنآ  ندرمش 

ُهَسْفَن ِِهب  َمَلَظ  اَم  یَصْحَأ  ...يَدُْهلا  ُرََصب  َُهل  َحَتَْفنا  اَذِإ  یَّتَح  ...

.درمش هدرک ، متس  دوخ  هب  نآ  اب  هچنآ  دش ، هدوشگ  وا  يارب  تیاده  مشچ  هک  نیمه  اّما  ...

7/31

رتهب ار  ناشباسح  ادخ  هک  یناهانگ  ندرمش 

دناد یم 

اًعوُشُخ اََهل  یَصْحَأ  َْتنَأ  اَم  ِِهبُونُذ  ْنِم  َدَّدَع  َو 

9/31 .هدرمش یناد  یم  رتهب  ار  نآ  هرامش  وت  هچنآ  شناهانگ -  زا  عوشخ - ، اب  و 
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ندمآ رامش  هب  زا  رتمک  هدنب ، تعاط 

َِکتَعاَط ْنِم  ِِهب  ُّدَتْعَأ  اَم  يِْدنِع  َّلَق 

.تسا مک  نم  دزن  مروآ ، رامش  هب  هک  یتعاط 

10/32

رامش یب  دادعت  هب  يدورد 

اَهُدَدَع یَصُْحی  َال  ...ًهاَلَص  ...ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 

34/32 .دیاینرد رامش  هب  شدادعت  هک  يدورد  .تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

دنوادخ ياهدورد  همه  هرامش  هب  يدورد 

ِْهیَلَع َْتیَّلَص  ْنَم  یَلَع  َْتیَّلَص  اَم  َدَدَع  ...ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

.يا هداتسرف  دورد  نارگید  رب  هک  يدورد  ددع  هب  .تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

19/44

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  دورد  شرامش  ییاناوت 

َال ِیتَّلا  ِفاَعْضَْألِاب  ِهِّلُک  َِکلَذ  َفاَعْضَأ  َو  ِْهیَلَع ، َْتیَّلَص  ْنَم  یَلَع  َْتیَّلَص  اَم  َدَدَع  ...ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
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َكُْریَغ اَهیِصُْحی 

نیدنچ هب  نآ  همه  ربارب  نیدنچ  و  يا ، هداتـسرف  دورد  نارگید  رب  هک  يدورد  ددع  هب  .تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادـنوادخ 
19/44 .دنادن ار  اهنآ  رامش  وت  زج  هک  ربارب 

َكُْریَغ اَهُّدُعَی  َال  َفیِعاَضَت  ِیف  ًهَداَیِز  ِماَّیَْألا  ِروُرُک  یَلَع  اَهُدیَِزت  ...ًهاَلَص  ِِهلآ ، ِْهیَلَع َو  ِّلَص  ِّبَر 

وت زج  هک  ربارب  نیدـنچ  رد  یندوزفا  ییازفیب ، راگزور  رذـگ  اب  ار  نآ  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادـناخ  وا و  رب  نم ، راـگدرورپ 
55/47 .دنک شرامش  ار  نآ  دناوتن  یسک ) )

َْتنَأ اَّلِإ  اَِهئاَصْحِإ  یَلَع  يَْوقَی  َال  ًهاَلَص  ...ٍدَّمَُحم  ِلآ  یَلَع  ...ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

نآ ندرمـش  رب  یـسک  وـت  زج  هک  يدورد  .یتـسرف  دورد  دّـمحم  نادـناخ  رب  دّـمحم و  رب  هک  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ادـنوادخ ،
.دشاب هتشادن  ییاناوت 

3/48

)ش ياهزور  ) ددع ندش  مامت  ماگنه  ناضمر ، زا  ییادج 

ِهِدَدَع ِءاَفَو  ...َْدنِع  اَنَقَراَف  ْدَق  َُّمث 

22/45 .دش ادج  ام  زا  )ش ، ياهزور  ) ددع نتفای  نایاپ  ماگنه  سپس 

ادخ تمعن  ندماین  شرامش  هب 

اَهِرْسَِأب یَصُْحت  ْنَأ  ْنِم  ُرَثْکَأ  َُکتَمِْعن  َو 

23/46 .دیآ هرامش  هب  شمامت  هک  تسنآ  زا  رتشیب  وت  تمعن  و 

ددع هرامش و  ره  زا  دعب  ادخ ،

ٍدَدَع ِّلُک  َدَْعب  ُرِخْآلا  ...َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

9/47 .رامش ره  زا  دعب  نیرخآ  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

دنوادخ طّسوت  زیچ ، ره  دادعت  شرامش 

اًدَدَع ٍءْیَش  َّلُک  َْتیَصْحَأ  يِذَّلا  َْتنَأ 
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.يا هدرمش  کی  کی  ار  زیچ  ره  هکنآ  ییوت 

17/47

نانمشد رامش  يرایسب  هدنب و  ییاهنت 

ِیناَواَن ْنَم  ِدَدَع  ِرِیثَک  ِیف  ِیتَدْحَو  ...َیلِإ  یَِهلِإ  اَی  َتْرَظَنَف 

5/49 .يدرک هدهاشم  هدرک ، ینمشد  نم  اب  هک  یسک  رامش  یب  ِنایهاپس )  ) ربارب رد  ار  ما  ییاهنت  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 

هدش هدرمش  یهلا  همان  رد  هچنآ  زا  هدنب ،  ییاوسر 

َُکباَتِک َّیَلَع  ُهاَصْحَأ  اَّمِم  اَتَأْوَس  اَیَف 

2/50 .تسا هدرمشرب  میارب  وت  همان  هچنآ  زا  نم ، ییاوسر  رب  ياو  سپ 
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ریشمش

ندمآرد نمشد  ياهریشمش  اب  ناگدش  هتشک  هرمز  رد 

ِِهئاَدْعَأ ِفُویُِسب  ِءاَدَهُّشلا  ِمْظَن  ِیف  ِِهب  ُریِصَن  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

.مییآرد شنانمشد  ياهریشمش  هب  ناگدش  هتشک  فیدر  رد  نآ  اب  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

30و27/1

ینمشد ریشمش  ندیشک  فالغ  زا 

ِِهتَواَدَع َْفیَس  َّیَلَع  یَضَْتنا  ٍّوُدَع  ْنِم  ْمَکَف 

4/49 .دیشک نم  يور  رب  ار  شا  ینمشد  ریشمش  هک  ینمشد  رایسب  هچ  سپ 

انش

ناشورخ ربا  ندمآرد  انش  هب 

ِِهب ْتَحَبَـس  اَذِإ  َو  ِدوُعُّرلا ، ُلَجَز  ُعَمُْـسی  ِهِرْجَز  ِتْوَِصب  يِذَّلا  ...ِهَِکئاَـلَْملا  ِلـِئاَبَق  ...َکـِتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَـحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَـصَف  ...
ِقوُُرْبلا ُقِعاَوَص  ْتَعَمْتلا  ِباَحَّسلا  ُهَفیِفَح 

اهدـعر گناب  شندـنار ، يادـص  اب  هکنآ  ناگتـشرف ، ياـه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
قرب ياه  هلعش  دیآرد ، انش  هب  ربا  وا ، شورخ  اب  هک  هاگنآ  دوش و  یم  هدینش 

14و11و10/3 .دشخرد یم 

تخانش

یهلا ساپس  تخانش  زا  ناگدنب  نتشادزاب  هجیتن 

...ُهوُدَمْحَی ْمَلَف  ِِهنَنِم  ِیف  اُوفَّرَصََتل  ...ِهِدْمَح  َهَفِْرعَم  ِهِداَبِع  ْنَع  َسَبَح  َْول  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

ساپس ار  وا  دندومن و  یم  فرص  ار  شیاه  تمعن  اهنآ  تشاد ، یمزاب  شساپس  نتخانش  زا  ار  شناگدنب  رگا  هک  ار  يادخ  ساپـس  و 
.دندرازگ یمن 

8/1
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دناسانش ناگدنب  هب  ار  دوخ  ادخ ،

ِهِسْفَن ْنِم  اَنَفَّرَع  اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

.دناسانش ام  هب  ار  شدوخ  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

10/1

ناگتشرف هب  اه ، بآ  شجنس  ندناسانش 

اَهُِجلاَوَع ِراَْطمَْألا َو  ُجِعاََول  ِهیِوَْحت  اَم  َْلیَک  َو  ِهاَیِْملا ، َلِیقاَثَم  ْمُهَْتفَّرَع  َنیِذَّلا  َو  ...

.يا هدناسانش  نانآ  هب  ار  مکارتم  ياهرابگر  دیدش و  ياه  ناراب  هنامیپ  اه و  بآ  نزو  هک  اهنآ  و  ...

16/3

ییانیب دوجو  اب  ناطیش ،  توعد  شریذپ 
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وا تخانش  رد  هدنب 

...ِِهب ٍهَفِْرعَم  ِیف  یِّنِم  یًمَع  ِْریَغ  یَلَع  ُهَتَوْعَد  ُِعبَّتَأَف  ِناَْطیَّشلا  ِهَوْعَد  َِکتَوْعَد َو  َْنَیب  ُِفقَأ  َنیِح  ...

23/16 .متسین روک  وا  تخانش  رد  هکنآ  اب  مریذپ  یم  ار  وا  توعد  متسیا ، یم  ناطیش  توعد  وت و  توعد  نیب  هک  یماگنه 

یهلا هدژم  تخانش 

اَُهفِرْعَأ يَرُْشب  ...َِکلَِذب  ِینْرَِّشب  َو  َکِطْخُس ، ْنِم  اًناَمَأ  ِیل  ُْبتْکا  َو 

33/16 .مسانشب ار  نآ  هک  يا  هدژم  .هد  هدژم  نآ  هب  ارم  سیونب و  میارب  ار  تمشخ  زا  ینمیا  و 

هدنب هب  یهلا ، هدژم  رد  يا  هناشن  یفّرعم 

اَُهنَّیَبَتَأ ًهَماَلَع  ِهِیف  ِیْنفِّرَع  َو  اَُهفِرْعَأ ، يَرُْشب  ِلِجْآلا  َنوُد  ِلِجاَْعلا  ِیف  َِکلَِذب  ِینْرَِّشب  َو  َکِطْخُس ، ْنِم  اًناَمَأ  ِیل  ُْبتْکا  َو 

مسانشب و ار  نآ  هک  يا  هدژم  .هد  هدژم  نآ  هب  ارم  ترخآ ،)  ) هدنیآ زا  شیپ  ایند )  ) نونکا مه  سیونب و  میارب  ار  تمـشخ  زا  ینمیا  و 
33/16 .مبایب اراکشآ  ار  نآ  هک  نک  هاگآ  يا  هناشن  زا  ارم  نآ  رد 

یناطیش هدش  هتسارآ  ِلطاب  نتخانش 

ُهاَنَْتفَّرَع اَذِإ  َو  ُهاَْنفِّرَعَف ، ٍلِطَاب  ْنِم  اََنل  َلَّوَس  اَم  َّمُهَّللا َو 

ُهاَنِقَف

7/17 .رادهگن نآ  زا  ار  ام  يدناسانش ، نوچ  .ناسانشب و  ام  هب  هتسارآ ، ام  يارب  لطاب  زا  هچنآ  ادنوادخ و 

ناطیش اب  ینمشد  تهج  ینّابر ،  مولع  تخانش 

ِهَِّیناَّبَّرلا ِمُولُْعلا  ِهَفِْرعَم  ِیف  ِْهیَلَع  َِکب  َرَهْظَتْسا  ...ْنَم  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

، دنک مادقا  وا  ّدـض  رب  ات  تساوخ  يرای  وت  زا  ییادـخ  ياه  ملع  تخانـش  هار  رد  هک  ره  ّقح  رد  ار  اه  هتـساوخ  نیا  همه  ادـنوادخ و 
.امرف تباجا 

11/17

لد قیرط  زا  رادرک ، یتسرد  تخانش 

ِیْبلَق ْنِم  َِکلَذ  َقْدِص  َفِرْعَأ  یَّتَح  ِیتَرِخِآل  ََکل  ِلَمَْعلا  ِیف  َهَبْغَّرلا  ِیْنقُزْرا  َو 
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.مسانشب 8/22 ملد  قامعا )  ) زا ار  نآ  یتسرد  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار ، وت  يارب  لمع  رد  تبغر  ْمترخآ  يارب  و 

ناشیا ّقح  هب  مالسلا ،  هیلع  ماما  ناگیاسمه  ناتسود و  تفرعم 

اَنِّقَِحب َنِیفِراَْعلا  َِّیلاَوَم  ِیناَریِج َو  ِیف  ِینَّلََوت  َو 

1/26 .امرف يرای  دنتسه ، ام  ّقح  هب  اناد  هک  مناتسود  مناگیاسمه و  هرابرد  ارم  و 
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مالسلا هیلع  ماما  تلیضف  يرترب و  تخانش 

...ِیلْضَِفب ًهَفِْرعَم  َو  یِّقَح ، ِیف  ًهَریَِصب  ْمُهْدِز  َو 

4/26 .ازفیب نم  هب  تبسن  نانآ  یسانش  تلیضف  ینیب و  قح  رب  و 

مالسا نارادزرم  هب  اه ، هتخانشان  ندناسانش 

َنُولَهْجَی اَم  ْمُْهفِّرَع  َو 

.ناسانشب نانآ  هب  دنسانش ، یمن  ار  هچنآ  و 

3/27

ناشن مان و  یب  كرشم و  ياه  تّما  زا  ادخ  تخانش 

ْدَق َو  ْمُُهتاَفِـص ، ْمُهُءواَمْـسَأ َو  یَفَْخت  َنیِذَّلا  ِكْرِّشلا ، ِمَمُأ  ِِرئاَس  ...ِموُّرلا َو  ِْدنِْهلا َو  َنِم  ِداَِلْبلا  ِراَْطقَأ  ِیف  َكَءاَدْعَأ  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 
َِکتَفِْرعَِمب ْمُهَْتیَصْحَأ 

مان هک  كرشم ، ياه  تّما  رگید  مور و  دنه و  زا  دنشاب  هک  يرهش  ره  رد  نک ، راچد  تشونرس  نیدب  ار  تنانمـشد  همه  ادنوادخ و 
.یسانش یم  ار  اهنآ  دوخ  ییاناد ، هب  تسا و  ناهنپ  ناشیاه  هناشن  اه و 

9/27

ناگدنب هب  ریخ ، ِراک )  ) تفرعم ندومن  ماهلا 

ِراَِیتْخِالا َهَفِْرعَم  اَنْمِْهلَأ  َو 

.امرف ماهلا  ام  هب  ار  ریخ  ِراک )  ) تفرعم و 

2/33

يارب ادخ ، هدشرایتخا  تفرعم  زا  زجع 

هدنب

َكَرْدَق َطِمْغَنَف  َتْرَّیََخت  اَّمَع  ِهَفِْرعَْملا  َزْجَع  اَنْمُسَت  َال  َو 

.میرامش کبس  ار  وت  رْدق  ات  زاسن ، يا  هدومن  رایتخا  هچنآ  تخانش  زا  زجع  راچد  ار  ام  و 
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3/33

نآرق تلیضف  تفارش و  تخانش 

ِِهب ِبیِطَْخلا  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  ُهَلْضَف ، ُهَفَرَش َو  َِکتَمْحَِرب  اَنَْتفَّرَع  ...اَمَکَف  َّمُهَّللا 

دورد دـنار ، نخـس  نآ  اب  هک  دّـمحم  رب  سپ  یتخومآ ، ام  هب  ار  نآ  تلیـضف  تفارـش و  دوخ  تمحر  هب  هک  نانچمه  سپ  ادـنوادخ ،
6/42 .تسرف

ناگدنب هب  ناضمر ، هام  يرترب  تخانش  ماهلا 

ِِهتَمْرُح َلاَلْجِإ  ِِهلْضَف َو  َهَفِْرعَم  اَنْمِْهلَأ  َو 

6/44 .نک ماهلا  ام  هب  ار  شمارتحا  ِتشاد  گرزب  و  شتلیضف ، ِتخانش  و 

ناضمر هام  ییاسانش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تّما 

ِِهتَفِْرعَم ْنِم  ِِهب  اَنَتَْرثآ  اَم  ُِّیلَو  َْتنَأ 

44/45 .يداد يرترب  نآ ، تخانش  هلیسو  هب  ار  ام  هک  ییالوم  ییوت 

ایشا هب  ادخ ، ییاسانش  ترثک 

َکَفَرْعَأ اَم  ٍمیِکَح  ...ْنِم  َکَناَْحبُس 

رایسب هچ  اهزیچ ، ياسانش  يا  یهّزنم ! كاپ و 
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23/47 .وت ییاسانش  تسا 

ادخ بناج  زا  ییامنهار ، ندش  هتخانش 

َكِْدنِع ْنِم  ُهَیاَدِْهلا  ِتَفِرُع 

25/47 .دش هتخانش  وت  بناج  زا  تیاده 

دسانشن ار  نآ  يرترب  ادخ ، زج  هک  یساپس 

ُهَلْضَف َكاَوِس  ٌدَحَأ  ُفِْرعَی  َال  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

44و36/47 .دنادن ار  نآ  تلیضف  وت ، زج  يدحا  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

یهلا دیدهت  هب  هدنب ، ملع 

َكِدیِعَِوب اًفِراَع  ِْهیَلَع  َمَْدقَأَف 

68/47 .درک مادقا  اه  ینامرفان  نآ  رب  تدیدهت ، هب  ملع  اب  سپ 

هدنب هب  روما  هدنناسانش  ادخ ،

ِهِینَْتفَّرَع ْذِإ  َتْرَدْصَأ  اَم  ُْتفَرَع  َُّمث 

1/49 .متخانش يدوب  هدومن  رداص  ار  هچنآ  يدرک ، مهاگآ  نوچ  سپس 

عامتسا ندینش 

اهدعر گناب  ندش  هدینش 

ِدوُعُّرلا ُلَجَز  ُعَمُْسی  ِهِرْجَز  ِتْوَِصب  يِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

زا ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

.دوش یم  هدینش  اهدعر  گناب  شندنار ، يادص  اب  هکنآ  ناگتشرف ، ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و 

14و11و10/3

هدنب يادص  هدنونش  ادخ ،
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اًعِماَس ِیتْوَِصل  ...ْنُک  َو 

21/13 .شاب اونش  ار  میادص  و 

ادخ نخس  ناگدنونش 

ََکل َنیِعیِطُم  َنیِعِماَس  َءاَرَُصب  َءاَیِْقتَأ  اًراَْربَأ  ْمُْهلَعْجا  َو 

3/25 .هد رارق  دوخ  ربنامرف  اونش و  اناد و  راکزیهرپ و  یناراکوکین  ار  منادنزرف )  ) نانآ و 

دنوادخ ندوب  اونش 

...ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ...َکَّنِإ 

12/25 .ییاناد ياونش  وت  انامه 

ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ 

7/47 .انیب ياونش  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت 

ادخ هاگرد  هب  هدنب  هبوت  ندینش  و  نیمز ،  نامسآ و  نانکاس 

َنِم ِهِیف  َْکَیلِإ  ُتْأََجل  ...اَم  اَْهیَلَع  ْنَم  َکُضْرَأ َو  اَهِیف َو  ْنَم  َكُءواَمَس َو  َعَمْسَِتل  ْنَِکل  ...يَِرثَأ  ِءوُِسب  یِّنِم  ٍلْهَج  ْنَع  ِِهب  ُْتقَطَن  اَم  ُّلُک  اَمَف 
َِهبْوَّتلا

رد هک  ره  تنامسآ و  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  .تسین  مرادرک  يدب  هب  لهج  زا  متفگ ، هچ  ره  سپ 
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.دونشب ار  مدرب  هانپ  تهاگرد  هب  نآ  ببس  هب  هک  يا  هبوت  تسا ، نآ  يور  رب  هک  ره  تنیمز و  تسا و  نآ 

26/31

شدوخ ياعد  زا  هدنب ، ّقح  رد  نیمز  نامسآ و  نانکاس  ياعد  ندوب  رت  یندینش 

ِیئاَعُد ْنِم  َْکیََدل  ُعَمْسَأ  َیِه  ٍهَوْعَِدب  ُْهنِم  ِیَنلاَنَیَف  ِیلاَح  ِءوُِسل  َّیَلَع  ُهَّقِّرلا  ُهُکِرُْدت  ْوَأ  یِِفقْوَم ، ِءوُِسل  ِینُمَحْرَی  َِکتَمْحَِرب  ْمُهَضَْعب  َّلَعَلَف 

وا زا  ییاعد  سپ  دیامن ؛ يزوسلد  نم  رب  ملاح ، يدب  رطاخب  ای  دنک  محر  نم  هب  مهاگیاج ، يدـب  رب  ْتتمحر  هب  اهنآ  زا  یخرب  دـیاش 
27/31 .تسا رت  یندینش  وت  دزن  نم  ياعد  زا  هک  دسر  نم  هب 

وا ترتع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نانخس  ناگدنونش 

َتْرَمَأ اَمَک  َنیِعیِطُم  َنیِعِماَس َو  ْمَُهل  اَْنلَعْجا  َو 

5/34 .هد رارق  عیطم  نامرف و  هب  شوگ  ناشیا  ربارب  رد  ار  ام  يا  هداد  نامرف  هک  روط  نامه  و 

ناگدنونش هب  دوخ ، رادرک  ندناونش 

َنیِعِمْسُْملا ِهَعْمُس  ...ْنِم  ُهَّلُک  َِکلَذ  ْصِّلَخ  َُّمث 

7/44 .نادرگ صلاخ  ناگدنونش ، هب  ندناونش  زا  ار  نآ  همه  سپس 

هدنب ياوجن  زار و  ندینش 

َياَوَْجن ْعَمْسا  َو 

25/46 .ونشب ار  میاوجن  و 

 ( مالسلا هیلع  ماما   ) ادخ ّیلو  ناگدنونش 

َنیِعیِطُم َنیِعِماَس  َُهل  اَْنلَعْجا  َو 

63/47 .هد رارق  ناربنامرف  و )  ) ناگدنونش وا  يارب  ار  ام  و 

تساوخرد اعد و  هدنونش  ادخ ،

اًعِماَس ِیئاَعُِدل  َُکتْدَجَو  َْلب  ...
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.متفای هدنونش  مشیاین ، يارب  ار  وت  هکلب  ...

5/51

یکاش تیاکش  هدنونش  ادخ ،

َْکَیلِإ اَکَش  ْنَم  ُعَمْسَت 

.يونش یم  دنک ، تیاکش  وت  هاگرد  هب  هک  ار  یسک 

12/51

روش

ربا بآ  ندنادرگن  روش 

اًجاَجُأ اَْنیَلَع  ُهَءاَم  ْلَعَْجت  َال  ...َّمُهَّللا 

.نادرگن خلت  روش و  ام  رب  ار  شبآ  ادنوادخ 

6/19

قوش

ناربمایپ هب  قایتشا 

ِلْهَأ ْنِم -  ْمُهُوقِّدَصُم -  ِلُسُّرلا َو  ُعاَْبتَأ  َّمُهَّللا َو 
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ٍناَوْضِر ٍهَرِفْغَِمب َو  َْکنِم  ْمُهْرُکْذاَف  ...ِناَمیِْإلا  ِِقئاَقَِحب  َنِیلَسْرُْملا  َیلِإ  ِقاَِیتْشِالا  ...َْدنِع  ِْبیَْغلِاب  ِضْرَْألا 

يور ناربمایپ  هب  یعقاو  یناـمیا  اـب  هناقاتـشم  هک  یماـگنه  نیمز ، لـها  زا  ناربماـیپ  ِیناـهنپ  ِناگدـننک  قیدـصت  ناوریپ و  ادـنوادخ و 
2و1/4 .نک دای  اهنآ  زا  يدونشوخ ، شزرمآ و  هب  سپ  دندروآ ،

یهلا تشذگ  هب  هدنب ، قایتشا 

ُْتقَتْشا َكِزُواََجت  َیلِإ  ...َّمُهَّللا 

.ما هدیزرو  قایتشا  وت  تشذگ  هب  ادنوادخ 

15/20

ادخ هب  هدنب ، یگتخابلد  قوش و 

َْکَیلِإ ٍقْوَِشب  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

.راد ینازرا  نم  هب  ار  تدوخ  هب  قوش  و 

13/21

قوش اب  اه ، یکین  ماجنا  ببس 

اًقْوَش ِتاَنَسَْحلا  َلَمْعَأ  یَّتَح  ...ِیتَرِخِآل  ََکل  ِلَمَْعلا  ِیف  َهَبْغَّرلا  ِیْنقُزْرا  َو 

8/22 .مزادرپب کین  ياهراک  هب  قایتشا  اب  هکنآ  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار ، وت  يارب  لمع  رد  تبغر  ْمترخآ  يارب  و 

هدش هداد  هدعو  شاداپ  قوش 

ِدوُعْوَْملا ِباََوث  َقْوَش  ...ِیْنقُزْرا  َو 

ار یتشهب ) (ي  اه هدعو  ِشاداپ  ِقایتشا  و 

9/22 .امرف ما  يزور 

ِدوُعْوَْملا ِباََوث  َقْوَش  ...اَْنقُزْرا  َّمُهَّللا 

53/45 .نادرگ ام  يزور  ار  هدش  هداد  هدعو  ِشاداپ  ِقوش  ادنوادخ 
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گرم هب  تبسن  قایتشا  ببس 

ِْهَیلِإ ُقاَتْشَن  يِذَّلا  اَنََفلْأَم  ...ُتْوَْملا  َنوُکَی  یَّتَح  َِکب  ِقاَحَّللا  ِکْشَو  یَلَع  َُهل  ُصِرَْحن  ...اًلَمَع  ِلاَمْعَْألا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ْلَعْجا  َو 

یتفلا لحم  ام  يارب  گرم  هک  ییاج  ات  .میزرو  صرح  وت  هب  ندیـسر  دوز  هب  نآ  اب  هک  هد  رارق  اـم  يارب  یلمع  هتـسیاش ، لاـمعا  زا  و 
3/40 .میقاتشم نآ  يوس  هب  هک  دشاب 

ناضمر هب  قایتشا 

! َْکَیلِإ اًدَغ  اَنَقْوَش  َّدَشَأ  َو  َْکیَلَع ! ِسْمَْألِاب  اَنَصَرْحَأ  َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

!. میقاتشم وت  يوس  هب  تخس  هچ  ادرف  و  میدوب ! صیرح  وت  رب  رایسب  هچ  زورید  .وت  رب  دورد 

41/45

دنوادخ رادید  قایتشا 

َكَءاَِقل ِیْنقِّوَش 

126/47 .نادرگ قاتشم  ترادید  هب  ارم 

َِکئاَِقل َیلِإ  اًقْوَش  ِیتَبْغَر  َكَْدنِع  امِیف  ْلَعْجا  َو 

يدنموزرآ ار ، متبغر  تسوت ، دزن  هچنآ  رد  و 
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4/54 .هد رارق  ترادید 

موُش

ربا يدرس  ندنادرگن  موش  تساوخرد 

اًموُمَس اَْنیَلَع  ُهَّلِظ  ْلَعَْجت  َال  َّمُهَّللا 

6/19 .هدن رارق  نازوس  مرگ و  ام  رب  ار  ربا )  ) نآ هیاس  ادنوادخ 

ون هام  تسوحن  مدع 

ِهِیف َسَْحن  َال  ٍدْعَس  َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

5و4/43 .دهد رارق  تسوحن ، نودب  يدنمتداعس  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

یهاوگ زین  دیهش و  تداهش 

رهش

تبرغ ياهرهش  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه 

َِهبرُْغلا ِداَِلب  َیلِإ  َرَجاَه  َو 

16/2 .دومن ترجه  تبرغ  ياهرهش  هب  و 

ناشناشیوخ ياهرهش  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  يرود 

ْمِهِمْوَق َراَیِد  َکِیف  ْمِهِرْجَه  یَلَع  ْمُهْرُکْشا  َو 

ياهرهش زا  وت  هار  رد  هکنآ  رطاخ  هب  ار  ناشیا  و 

.نک تیانع  شاداپ  دندرک ، ترجه  ناشناشیوخ 

8/4

اهرهش همه  رد  اه ، خرن  ندومن  نازرا 

ِراَْصمَْألا ِعیِمَج  ِیف  َراَعْسَْألا  ِِهب  ُصِخُْرت  ...اًیْقَس  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 
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.امن باریس  ینک ، نازرا  گرزب -  ياهرهش  همه  رد  ار -  اه  تمیق  نآ  اب  هک  یناراب  اب  ار  ام  ادنوادخ 

5/19

ناناملسم ياهرهش  ندومن  راوتسا 

ْمُهَراَیِد ِِهب  ْنِّصَح  َو 

.زاس راوتسا  ار  ناشیاهرهش  نآ ، هلیسو  هب  و 

7/27

اهرهش فارطا  رد  ادخ  نانمشد 

ِكْرِّشلا ِمَمُأ  ِِرئاَس  ...ِْدنِْهلا َو  َنِم  ِداَِلْبلا  ِراَْطقَأ  ِیف  َكَءاَدْعَأ  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

9/27 .كرشم ياه  تّما  رگید  دنه و  زا  دنشاب  هک  يرهش  ره  رد  نک ، راچد  تشونرس  نیدب  ار  تنانمشد  همه  ادنوادخ و 

نیمز هب  ناکرشم ، ياهرهش  ندربورف 

ِفوُسُْخلِاب ْمُهَداَِلب  ِمْرا  َو 

12/27 .ربورف نیمز  رد  ار  ناشیاهرهش  و 

ناکرشم ياهرهش  ندومن  نارابگنس 
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ِفوُذُْقلِاب اَْهیَلَع  َِّحلَأ  َو 

.امرف نارابگنس  ار  اهرهش )  ) نآ هتسویپ  و 

12/27

اهرهش یکشخ  نتخاس  لیاز 

َكاَیْقُِسب اَنِداَِلب  َلْحَم  ْبِهْذَأ  َّمُهَّللا 

4/36 .زاس فرطرب  شیوخ  يرایبآ  اب  ار ، ام  ياهرهش  ِیلاسکشخ  ادنوادخ 

هدنب نتفریذپن  اهرهش و  یلاها 

ُداَِلْبلا ُُهلَبْقَت  َال  ْنَم  ُلَبْقَی  ْنَم  اَی 

2/46 .دنریذپ یمن  ار  وا  اهرهش  لها )  ) هک ار  نآ  دریذپ ، یم  هک  یسک  يا 

اهرهش رد  قح ،) هار   ) هناشن مالسلا ،  هیلع  ماما 

َكِداَِلب ِیف  اًراَنَم  ...ُهَتْمَقَأ  ٍماَمِِإب  ...َکَنیِد  َتْدَّیَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.یتشاد اپ  هب  تیاهرهش  رد  یتمالع  ار  وا  هک  يا ، هدرک  دییأت  یماما  هب  ار  دوخ  نید  وت  انامه  ادنوادخ ،

60/47

هدرم ياهرهش  هب  ندیشخب  یگدنز 

ِداَِلْبلا َْتیَم  ُرُْشنَت  اَِهب  ...ِیتَّلا  ِهَرْدُْقلِاب  اًجَرَف  َْکنَُدل  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  اََنل  ْبَه  َو 

13/48 .هد شیاشگ  یشخب ، یم  یگدنز  ار  هدرم  ياه  نیمزرس  نآ  اب  هک  يا  ییاناوت  هب  دوخ  بناج  زا  نم -  يادخ  يا  ار -  ام  و 

هزاوآ ترهش 

تشذگ هب  ادخ ، ندوب  روهشم 

ِزُواَجَّتلِاب ٌفوُْرعَم  ...َکَّنِإَف 

15/12 .يروهشم تشذگ  هب  وت  انامه 
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شناهانگ هب  هدنب ، نتخاسن  روهشم 

ِینْرَهْشَت ْمَلَف  َّیَلَع  ُهَْتیَّطَغ  ٍْبنَذ  ْنِم  ْمَک  َو 

21/16 .يدومنن مروهشم  نآ ) هب   ) یتشاد و هدرپ  رد  نم  يارب  هک  یناهانگ  رایسب  هچ  و 

شروهشم ياه  يرترب  ناضمر و  هام 

ِهَروُهْشَْملا ِِلئاَضَْفلا  ...َنِم  َُهل  َلَعَج  اَِمب  ِروُهُّشلا  ِِرئاَس  یَلَع  ُهَتَلیِضَف  َنَابَأَف 

4/44 .تخاس راکشآ  روهشم  لیاضف  هب  اه ، هام  ریاس  رب  ار  نآ  تلیضف  سپ 

ییوج ترهش 

یبلط ترهش  زا  ناملسم ، دهاجم  ندناهر 

ِهَعْمُّسلا َنِم  ُهْصِّلَخ  َو 

14/27 .هد تاجن  یبلط  ترهش  زا  ار  وا  و 

ییوج ترهش  زا  اهرادرک ، ندنادرگ  صلاخ 

َنیِعِمْسُْملا ِهَعْمُس  ...ْنِم  ُهَّلُک  َِکلَذ  ْصِّلَخ  َُّمث 

7/44 .نادرگ صلاخ  نابلط ، ترهش  ییوج  ترهش  زا  ار  نآ  همه  سپس 
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توهش

حیبست زا  ناگتشرف  ندشن  هتشادزاب  و  تاوهش ،

...ُتاَوَهَّشلا َکِحِیبْسَت  ْنَع  ْمُُهلَغْشَت  َال  ...َنیِذَّلا  َو 

7/3 ...دراد یمن  زاب  وت  حیبست  زا  ار  اهنآ  یناسفن ، ياه  شهاوخ  هک  اهنامه  و 

توهش هب  ندمآ  لئان  و  بش ، شنیرفآ 

ًهَوْهَش ًهََّذل َو  ِِهب  اُولاَنَِیل  ...َْلیَّللا  ُمَُهل  َقَلَخَف 

5/6 .دنبای لد  ماک  یشوخ و  نآ  ببس  هب  ات  دیرفآ  نانآ  يارب  ار  بش  سپ 

توهش ِطارفا  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِهَوْهَّشلا ِحاَْحلِإ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

.توهش يور  هدایز  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

1/8

ناطیش طّسوت  هدنب ، هب  توهش  هضرع 

ِتاَوَهَّشلِاب اََنل  ُضَّرَعَتَی 

.دراد یم  هضرع  ام  يارب  ار  یناسفن  ياه  شهاوخ 

7/25

مارح زا  هدنب ، توهش  ندنادرگرب 

ٍمَرْحَم ِّلُک  ْنَع  ِیتَوْهَش  ْرِسْکا  َو 

.نکشب یمارح  ره  زا  ارم ، سفن  شهاوخ  و 

1/39

هدنب نتشگ  هرهب  یب  و  تاوهش ،
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ِیْنتَمَرَح ِیتاَوَهَش  َو 

.هدنادرگ مورحم  ارم  ما  یناسفن  ياه  شهاوخ  و 

7/52

دیهش

نادیهش هرمز  رد  ندمآرد  ببس 

ِِهئاَدْعَأ ِفُویُِسب  ِءاَدَهُّشلا  ِمْظَن  ِیف  ِِهب  ُریِصَن  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

.مییآرد شنانمشد  ياهریشمش  هب  ناگدش  هتشک  فیدر  رد  نآ  اب  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

30و27/1

دهاجم يارب  تداهش ، ریدقت  تساوخرد 

...ِْلتَْقلِاب َكَّوُدَع  َحاَتْجَی  ْنَأ  َدْعَبَف  ِهَداَهَّشلِاب  َُهل  َْتیَضَق  ...ْنِإَف 

.تسا هدومن  دوبان  نتشک  اب  ار  تنمشد  هک  دشاب  نآ  زا  دعب  يدز ، مقر  شیارب  ار  تداهش  رگا  سپ 

15/27

نادیهش هرمز  رد  هدنریگرارق  ياه  یگژیو 

ِماَِظن ِیف  ُْهلَعْجا  ...َنیِِدباَْعلا َو  ِیف  ُهَمْـسا  ُِبتْکاَف  ...ٌفْعَـض  ِِهب  َدَعَقَف  ٍداَهِِجب  َّمَه  ْوَأ  اًوْزَغ ، يَوَنَف  ...ِماَلْـسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْـسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
َنیِِحلاَّصلا ِءاَدَهُّشلا َو 

ار وا  مالسا  رما  هک  یناملسم  ره  ادنوادخ و 
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ناگدـننک تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  تشادزاب ؛ ار  وا  یناوتان  اّما  دومن ، داهج  گنهآ  و  درک ، گنج  دـصق  ور  نیا  زا  تخاس ، نارگن 
17/27 .هد رارق  ناحلاص  نادیهش و  فص  رد  ار  وا  سیونب و 

ادهش هاگیاج  رد  هدنب ، نداد  هانپ 

َنیِِحلاَّصلا ِءاَدَهُّشلا َو  ...َنِیبَّرَقُْملا َو  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  ِداَهْشَْألا  ِِفقاَوَم  َْدنِع  ِءاَقَْبلا  ِراَد  ِتاَحیِضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف  ...َكِْوفَِعب  ِینَتْرَتَس  ْذِإ  َّمُهَّللا َو 

ناگتـشرف زا  نادـهاش ؛ ياه  هاـگیاج  دزن  یقاـب ، يارـس  ياـه  ییاوسر  زا  سپ  يدـناشوپ ، تشیاـشخب  هب  ارم  هک  نونکا  ادـنوادخ و 
21/32 .زاس نمیا  ارم  ناحلاص ، نادیهش و  دنمجرا و 

ریش

بآ اب  نایاپراهچ ، ناتسپ  نتخاس  ریش  ُرپ 

َعْرَّضلا ِِهب  ُّرُِدت  ...اًیْقَس  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

5/19 .امن باریس  يزاس ، ریش )  ) رپ نآ  اب  ار  ناویح  ناتسپ  هک  یناراب  اب  ار  ام  ادنوادخ 

ینیریش

ادخ تمعن  نایب  رد  اه ، نابز  ینیریش 

َِکتَّنِم ِفْصَو  ِیف  اَِنتَنِْسلَأ  َقاَلِْطنا  ...ْلَعْجا  َو 

گرزب تمعن  نایب  رد  ار  نامیاه  ینخس  شوخ  و 

14/5 .هد رارق  دوخ 

هدنب هب  یهلا ، ششخب  ینیریش  ندناشچ 

ُْتلَأَس امِیف  ِْعنُّصلا  َهَواَلَح  ِیْنقِذَأ  َو 

8/7 .ناشچب نم  هب  مدومن  تساوخرد  هچنآ  رد  ار  تناسحا  ینیریش  و 

یتسردنت ینیریش  هب  یبایماک 

ِهَِیفاَْعلا َهَواَلَح  ِینْدِجْوَأ  َو 

.امرف بایماک  یتسردنت  ینیریش  زا  ارم  و 
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6/15

هدنب هب  شزرمآ ، ینیریش  ندناشچ 

ِهَرِفْغَْملا َهَواَلَح  ِیْنقِذَأ  َو 

33/16 .ناشچب نم  هب  ار  شزرمآ  ینیریش  و 

وا زا  ینمیا  ینیریش  راکمتس و  زا  سرت  یخلت 

ِهَنَمَْألا َهَواَلَح  َنیِِملاَّظلا  ِفْوَخ  ِهَراَرَم  ْنِم  ...ِیْنلِْدبَأ  َو 

7/20 .امرف لّدبم  ّتینما  ینیریش  هب  ار  نارگمتس  زا  میب  یخلت  نم  هرابرد  و 

دنوادخ ینابرهم  ینیریش  زا  یبایماک 

َکِمیِعَن ِهَّنَج  َو  َِکناَْحیَر ، َکِحْوَر َو  َِکتَمْحَر َو  َهَواَلَح  ...ِینْدِجْوَأ  َو 

125/47 .نادرگ بایماک  تتمعن ، رپ  تشهب  شیاسآ و  یگدوسآ و  تتمحر و  ینیریش  زا  ارم  و 
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ناطیش

ناطیش ياه  يراکهبت 

ِهِِدیاَکَم ِهِْدیَک َو  ِمیِجَّرلا َو  ِناَْطیَّشلا  ِتاَغََزن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

.میرب یم  هانپ  وت  هب  وا  ياهرکم  هلیح و  و  هدش -  هدنار  ناطیش -  ياه  هسوسو  زا  ام  ادنوادخ 

1/17

ندرب هانپ  ادخ  هب  ناطیش ، تاروما  زا 

ِهِِدیاَصَم ِهِروُرُغ َو  ِهِدیِعاَوَم َو  ِهِِّیناَمَِأب َو  ِهَقِّثلا  َنِم  َو  ِهِِدیاَکَم ، ِهِْدیَک َو  ِمیِجَّرلا َو  ِناَْطیَّشلا  ِتاَغََزن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

ماد اه و  بیرف  اه و  هدعو  وا و  ياهوزرآ  هب  نانیمطا  وا و  ياهرکم  هلیح و  و  هدـش -  هدـنار  ناطیـش -  ياه  هسوسو  زا  ام  ادـنوادخ 
.میرب 1/17 یم  هانپ  وت  هب  شیاه 

َِکتَیِصْعَِمب اَِنناَِهْتما  َو  َِکتَعاَط ، ْنَع  اَِنلاَلْضِإ  ِیف  ُهَسْفَن  َعِمُْطی  ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

.میرب یم  هانپ  وت  هب  دنک ، عمط  تا  ینامرفان  هب  ام  ندومن  راوخ  تتعاط و  زا  ام  ندرک  هارمگ  رد  ناطیش )  ) وا هکنیا  زا  ام  ادنوادخ 

2و1/17

شدوخ اب  طابترا  رد  ناطیش  هرابرد  ادخ ، زا  هدنب  تساوخرد 

ُهُُقتْفَی َال  اًتِمْصُم  اًمْدَر  َو  ُهُِکتْهَی ، َال  اًْرتِس  ُهَْنَیب  اَنَْنَیب َو  ْلَعْجا  َو  َِکتَّبَحَم ، ِیف  اَِنبوُؤُِدب  ُْهِتبْکا  َو  َِکتَداَبِِعب ، اَّنَع  ُهْأَسْخا  َّمُهَّللا 

نایم .امن و  راوخ  ار  وا  تا -  یتسود  رد  ام -  رمتسم  ششوک  اب  .نک و  رود  تا -  یگدنب  تدابع و  ببـس  هب  ام -  زا  ار  وا  ادنوادخ 
3/17 .دفاکشب ار  نآ  دناوتن  هک  يراوتسا  دس  .دنز و  كاچ  ار  نآ  دناوتن  هک  نکفا  يا  هدرپ  وا  ام و 

ُهَْرثِإ اَّنَع  ْعَْطقا  َو  ُهَرْهَظ ، اَنِّلَو  َو  ُهَْرتَخ ، اَنِفْکا  َو  َِکتَیاَعِر ، ِنْسُِحب  ُْهنِم  اَنْمِصْعا  َو  َِکئاَدْعَأ ، ِضْعَِبب  اَّنَع  ُْهلَغْشا  َو 

ار وا  نک و  رود  ام  زا  ار  وا  هلیح  .رادهگن و  وا  زا  تا  يرادهگن  ِیکین  اب  ار  ام  امن و  مرگرـس  تنانمـشد  یخرب  هب  ام  ياج  هب  ار  وا  و 
4/17 .نک عطق  ام  زا  ار  شرثا  .هد و  يرارف  ام  زا 

اَِنب ِعُولُْولا  ِنَع  ُْهأَرْدا  َو  اَّنِم ، ُهَءاَجَر  ْعَْطقا  َو  اَّنَع ، ُهَناَْطلُس  ْلِّوَح  ...َّمُهَّللا 

.راد زاب  ام  هب  ندوب  صیرح  زا  ار  وا  نک و  عطق  ام  زا  ار  شدیما  رادرب و  ام  زا  ار  وا  ّطلست  ادنوادخ 
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9/17

ناطیش اب  هطبار  رد  شدوخ  هرابرد  ادخ ، زا  هدنب  تساوخرد 

يَدَّرلا َنِم  ِِهلِیبَس  َفاَلِخ  یَقُّتلا  َنِم  اَِنب  ُْکلْسا  َو  ِِهتَیاَوَغ ، َّدِض  يَْوقَّْتلا  َنِم  اَنْدِّوَز  َو  ِِهَتلاَلَض ، ِْلثِِمب  يَدُْهلا  َنِم  اَنِْعْتمَأ  َو 
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فالخرب .هد و  هشوت  يراکزیهرپ  زا  ار  ام  وا ، یهارمگ  ّدض  رب  .نادرگ و  دنم  هرهب  تا  يراگتـسر  زا  وا ، یهارمگ  هزادـنا  هب  ار  ام  و 
5/17 .رَبب يراکزیهرپ  هار  هب  ار  ام  شراب ، تکاله  هار 

ًالِْزنَم اَْنیََدل  امِیف  َُهل  َّنَنِطُوت  َال  َو  اًلَخْدَم ، اَِنبُوُلق  ِیف  َُهل  ْلَعَْجت  َال  َّمُهَّللا 

.هدن لزنم  تسام ، دزن  هچنآ  رد  ار  وا  .هدن و  رارق  يدورو  هار  ام  ياه  لد  رد  وا  يارب  ادنوادخ 

6/17

ِْهیَلَع اَنَنْوَع  َکِقِیفْوَِتب  ْنِسْحَأ  َو  ِْهَیلِإ ، ِنوُکُّرلِاب  ِهَْلفَْغلا  ِهَنِس  ْنَع  اَنْظِْقیَأ  َو  َُهل ، ُهُّدُِعن  اَم  اَنْمِْهلَأ  َو  ِِهب ، ُهُِدیاَُکن  اَم  اَنْرَِّصب  ...َّمُهَّللا 

باوخ زا  ار  ام  .امرف و  ماهلا  ام  هب  میزاس ، هدامآ  دیاب  وا  نتخاس ) رود   ) يارب هچنآ  .نک و  هاگآ  شنداد ، بیرف  هار  هب  ار  ام  ادنوادخ 
.امن يرای  وکین  وا ، ّدض  رب  ار  ام  دوخ  قیفوت  هب  .نادرگ و  رادیب  تسوا ، هب  دامتعا  لیم و  ببس  هب  هک  یشومارف ، تلفغ و 

7/17

ِِهلَیِح ِضْقَن  ِیف  اََنل  ْفُْطلا  َو  ِِهلَمَع ، َراَْکنِإ  اََنبُوُلق  ْبِرْشَأ  َّمُهَّللا َو 

.امرف 8/17 فطل  ام  هب  ار  وا  ياه  گنرین  ندومن  لطاب  هار  زاس و  باریس  وا  راکنا  زا  ار  ام  ياه  لد  ادنوادخ و 

اَذِإ َُهل  ُبیِجَتْسَن  َال  َو  اَناَوْهَتْسا ، اَذِإ  َُهل  ُعیُِطن  َال  ِِهئاَِیلْوَأ ، ِداَدِع  ْنَع  اَْنلِزْعا  َو  ِِهئاَدْعَأ ، ِمْظَن  ِیف  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

اَنَرْجَز َعَبَّتا  ِنَم  ِِهتََعباَتُم  ْنَع  ُظِعَن  َو  اَنَْرمَأ ، َعاَطَأ  ْنَم  ِِهتاَواَنُِمب ، ُُرمَْأن  اَناَعَد ،

میربن و شنامرف  تخاس ، لیام  دوخ  هب  ار  ام  هاگره  ات  امرف  رانکرب  شناتسود  رامش  زا  هد و  رارق  شنانمـشد  هورگ  رد  ار  ام  ادنوادخ 
ار اـم  یهن  سک  ره  میهد و  ناـمرف  وا  ینمـشد  هب  دـنک ، يوریپ  ار  اـم  ناـمرف  هک  ره  .میهدـن  شخـساپ  دـناوخارف ، ار  اـم  هک  هاـگره 

.میرادزاب وا  يوریپ  زا  تفریذپ ،

14/17

ناطیش ّرش  زا  نانمؤم ، ظفح  تساوخرد 

ْمِهِطْعَأ َو  ًهَِیقاَو ، اًنَنُج  ُْهنِم  ْمُهِْـسْبلَأ  ...ٍزِراَح َو  ٍزْرِح  ِیف  ُْهنِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  َنِم  اَنَناَریِج  اَِنتَاباَرَق َو  ...َو  اَِنتاَهَّمُأ  اـَنَءَابآ َو  ْلَـعْجا  َو 
ًهَیِضاَم ًهَِحلْسَأ  ِْهیَلَع 

مادـنا رب  هد و  رارق  مکحم  یهاگیاج  رد  وا  ّرـش )  ) زا ار ، نامیا  اب  نانز  نادرم و  زا  ام  ناـگیاسمه  ناـکیدزن و  نارداـم و  ناردـپ و  و 
10/17 .امرف اطع  نانآ  هب  وا  ّدض  رب  هدنرب  ياه  حالس  ناشوپب و  وا  ّتیذا  رازآ و  زا  هدنرادزاب  ياه  هرز  نانآ 
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ناطیش هیلع  ییادخ ، ياه  ملع  نتخومآ 

ِهَِّیناَّبَّرلا ِمُولُْعلا  ِهَفِْرعَم  ِیف  ِْهیَلَع  َِکب  َرَهْظَتْسا  ...ْنَم  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

، دنک مادقا  وا  ّدـض  رب  ات  تساوخ  يرای  وت  زا  ییادـخ  ياه  ملع  تخانـش  هار  رد  هک  ره  ّقح  رد  ار  اه  هتـساوخ  نیا  همه  ادـنوادخ و 
.امرف تباجا 

11/17
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تقیقح يور  زا  ناطیش ، اب  ندومن  ینمشد 

ِهَّیِدُوبُْعلا ِهَقیِقَِحب  ََکل  ُهاَداَع  ...ْنَم  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

11/17 .امرف تباجا  درک ، ینمشد  وا  اب  وت ، یگدنب  ِتقیقح  ببس  هب  هک  ره  ّقح  رد  ار  اه  هتساوخ  نیا  همه  ادنوادخ و 

ناطیش هرابرد  ادخ ، زا  تساوخرد 

َمَْربَأ اَم  ْضُْقنا  َو  َمَزَع ، اَذِإ  ُهْطِّبَث  َو  َرَّبَد ، اَم  ْخَْسفا  َو  ََقتَر ، اَم  ُْقْتفا  َو  َدَقَع ، اَم  ُْللْحا  َّمُهَّللا 

شمادقا زا  تفرگ ، یمیمـصت  ره  .نک و  لطاب  دیـشیدنا ، هچنآ  .اشگب و  تسب ، هچنآ  .نک و  زاب  دز ، هرگ  ناطیـش )  ) هچنآ ادـنوادخ 
12/17 .نکش مهرد  دومن ، راوتسا  هچنآ  .رادزاب و 

ُهَْفنَأ ْمِغْرَأ  َو  ُهَفْهَک ، ْمِدْها  َو  ُهَْدیَک ، ْلِْطبَأ  َو  ُهَْدنُج ، ْمِزْها  َّمُهَّللا َو 

13/17 .لامب كاخ  هب  ار  شا  ینیب  .زاس و  ناریو  ار  شهاگهانپ  .امرف و  لطاب  ار  شبیرف  .هد و  تسکش  ار  شرکشل  ادنوادخ و 

شرمع ندش  ناطیش  هاگارچ  ِتروص  رد  هدنب ، ندناریم 

...َْکَیلِإ ِینِْضْبقاَف  ِناَْطیَّشِلل  اًعَتْرَم  يِرْمُع  َناَک  اَذِإَف 

5/20 .نادرگزاب دوخ  يوس  هب  ارم  دش ، ناطیش  يارب  یهاگارچ  مرمع  هچنانچ  سپ 

یناطیش تائاقلا 

...َِکتَمَظَِعل اًرْکِذ  ِدَسَْحلا  یِّنَظَّتلا َو  یِّنَمتَّلا َو  َنِم  یِعوُر  ِیف  ُناَْطیَّشلا  یِْقُلی  اَم  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

13/20 .هد رارق  ار  تا  یگرزب  دای  دنکفا ، یم  نم  لد  رد  کشر ، یفاب و  لایخ  وزرآ و  زا  ناطیش  هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

ادخ ییاناوت  یگرزب و  دای  هب  یناطیش ، تائاقلا  لیدبت 

َكِّوُدَع یَلَع  اًرِیبْدَت  َو  َِکتَرُْدق ، ِیف  اًرُّکَفَت  َو  َِکتَمَظَِعل ، اًرْکِذ  ...یِّنَمتَّلا  َنِم  یِعوُر  ِیف  ُناَْطیَّشلا  یِْقُلی  اَم  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

رارق ار  تنمـشد  هیلع  ریبدت  تتردق و  رد  هشیدنا  تا و  یگرزب  دای  دـنکفا ، یم  نم  لد  رد  وزرآ  زا  ناطیـش  هچنآ  ياج  هب  ادـنوادخ 
13/20 .هد

شکرس ناطیش  ره  ّرش  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ٍدیِرَم ٍناَْطیَش  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 
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6/23 .هد هانپ  شکرس  ِناطیش  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

ناطیش زا  شنادنزرف ، هدنب و  نداد  هانپ 

ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  َنِم  ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 ، 6/25 .هد هانپ  هدش  هدنار  ِناطیش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

هدنب رب  ناطیش ، یگریچ 

ُناَْطیَّشلا ِْهیَلَع  َذَوْحَتْسا  ...ْنَم  ُماَقَم  اَذَه 
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.هتشگ 6/31 هریچ  وا  رب  ناطیش  هک  تسا  یسک  ماقم  نیا 

ِِهتَکَلَم ْنِم  َکُمِصْعَتْسَأ  َو 

.يراد هاگن  وا  یگریچ  زا  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  و 

27/32

ناطیش رکم  ندنادرگرب  تهج  يراز 

یِّنَع ِهِْدیَک  ِفْرَص  ِیف  َْکَیلِإ  ُعَّرَضَتَأ  َو 

27/32 .ینادرگزاب نم  زا  ار  شبیرف  ات  منک ، یم  يراز  وت  هاگرد  هب  و 

هدنب راهم  نتفرگ  تسد  هب  ناطیش و 

ِنیِقَْیلا ِفْعَض  ِّنَّظلا َو  ِءوُس  ِیف  ِیناَنِع  ُناَْطیَّشلا  َکَلَم  ْدَق 

27/32 .تفرگ تسد  هب  يرواب  تسس  ینامگدب و  رد  ارم  راسفا  ْناطیش 

ناطیش یگیاسمهْدب  زا  هدنب ، هلگ 

َُهل یِسْفَن  َهَعاَط  َو  ِیل ، ِِهتَرَواَُجم  َءوُس  وُکْشَأ  اَنَأَف 

27/32 .منک یم  تیاکش  وت  هب  وا  زا  مسفن  تعاطا  نم و  اب  وا  یگیاسمهدب  زا  سپ 

ادخ ینامرفان  ناطیش و  زا  ندروخ  بیرف 

ٍصاَع َكاَصَع  اَم  َِکتَعاَط  ْنَع  ْمُهُعِدَتْخَی  َناَْطیَّشلا  َّنَأ  َال  ْوَلَف 

.درک یمن  ار  وت  ینامرفان  يراکهانگ  چیه  داد ، یمن  ناشبیرف  تتعاطا  زا  ار  اهنآ  ناطیش  رگا  سپ 

9/37

ناطیش يراکهبت  زا  ناگدنب ، ظفح  لماع 

اًسِراَح ِسِواَسَْولا  ِتاَرَطَخ  ِناَْطیَّشلا َو  ِتاَغََزن  ْنِم  ...اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

10/42 .هد رارق  دب  ياه  هشیدنا  زا  ناطیش و  ياه  هسوسو  زا  ام  نابهگن  ار  نآرق  و 
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ناطیش زا  ندروخ  بیرف 

ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  َكِّوُدَِعل  َعاَدِْخنِالا  ...اَْنبِّنَج  َو 

13/44 .نادرگ رود  هدش ، هدنار  ناطیش  تنمشد ؛ زا  ندروخ  بیرف  زا  ار  ام  و 

ادخ نمشد  ناطیش ،

ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  َكِّوُدَِعل  َعاَدِْخنِالا  ...اَْنبِّنَج  َو 

13/44 .نادرگ رود  هدش ، هدنار  ناطیش  تنمشد ؛ زا  ندروخ  بیرف  زا  ار  ام  و 

ُْهنِم اَنْذِْقنَتْساَف  ُناَْطیَّشلا  َكُّوُدَع  اَْنیَلَع  َلَمَتْشا  ِنِإ  َو 

16/44 .هد ییاهر  وا  زا  ار  ام  سپ  هدش ، هریچ  ام  رب  ناطیش ، وت  نمشد  رگا  و 

ناطیش زا  ناگدنب ، نداد  ییاهر 

ُْهنِم اَنْذِْقنَتْساَف  ُناَْطیَّشلا  َكُّوُدَع  اَْنیَلَع  َلَمَتْشا  ِنِإ  َو 
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16/44 .هد ییاهر  وا  زا  ار  ام  سپ  هدش ، هریچ  ام  رب  ناطیش ، وت  نمشد  رگا  و 

ناطیش ندومن  بولغم  رب  هدنب  روای  ناضمر ،

ِناَْطیَّشلا یَلَع  َناَعَأ  ٍرِصاَن  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.درک 29/45 يرای  ناطیش  ربارب  رد  هک  يروای  وت  رب  دورد 

یگتفیش

ادخ هب  یگتفیش  زا  ناگتشرف ، تلفغ  مدع 

َْکَیلِإ َِهلَْولا  ِنَع  َنُولُفْغَی  َال  ...َنیِذَّلا  َکِشْرَع  ُهَلَمَح  َّمُهَّللا َو 

1/3 ...دنوش یمن  لفاغ  وت  يوس  هب  یگتفیش  زا  هک  تشرع  نالماح  ادنوادخ و 

یهلا ناوارف  ياه  تمعن  هتفیش  هدنب ، لد 

ِْهیَلَع ِمَعِّنلا  ِهَْرثَِکب  ٌنُوتْفَم  ُُهْبلَق  ...ْنَم  َلاَءوُس  َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

8/52 .هدش هتفیرف  وا ، رب  اه  تمعن  يدایز  ببس  هب  شلد  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 

نویش

وا ِيدب  ِوحم  يراوازس  مدع  و  هدنب ، نویش 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...ِیتْوَص  َعِطَْقنَی  یَّتَح  ُْتبَحَْتنا  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

میاـه يدـب  زا  يا  يدـب  ندرب  نیب  زا  راوازـس  همه ، نآ  اـب  مـه  زاـب  دوـش ، عـطق  میادـص  اـت  مـنک  نویـش  ناـنچ  رگا  نـم  يادـخ  يا 
30/16 .متسین

شور هویش 
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ص

( اراد  ) بحاص

روص بحاص  لیفارسا ،

َنْذِْإلا َْکنِم  ُرِظَْتنَی  يِذَّلا  ُصِخاَّشلا  ِروُّصلا ، ُبِحاَص  ُلِیفاَرْسِإ 

2/3 .تسوت هزاجا  رظتنم  هدوشگ ، مشچ  هک  نامه  روص ، بحاص  لیفارسا ،

ادخ دزن  تلزنم  ْبحاص  هتشرف  لیئاکیم ،

َِکتَعاَط ْنِم  ِعِیفَّرلا  ِناَکَْملا  َو  َكَْدنِع ، ِهاَْجلا  وُذ  ُلِیئاَکیِم 

3/3 .دراد دنلب  یهاگیاج  تتعاطا  زا  و  تسا ، الاو  ماقم  ياراد  وت  دزن  لیئاکیم 

گرزب تخت  شرع و  بحاص  ادخ ،

ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  اَذ  اَی 

10/7 .گرزب تخت  شرع و  بحاص  يا 

گرزب ناسحا  لضف و  ياراد  ادخ ،

ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  وُذ  َکَّنِإ 

.یگرزب لضف  بحاص  وت  هک  یتسرد  هب 

16/14 ، 15/24 ، 6/30

ٍمیِرَک ٍلْضَف  ...وُذ  َکَّنِإ 

.یتسه گرزب  لضف  ياراد  وت  هک  یتسرد  هب 

21/42

مارتحا يراوگرزب و  تمظع ، ياراد  ادخ ،

ِماَرْکِْإلا ِلاَلَْجلا َو  وُذ  ...َکَّنِإ 
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.مارتحا يراوگرزب و  ياراد  ییوت  انامه 

7/15

ِماَرْکِْإلا ِلاَلَْجلا َو  اَذ  ...ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

2/47 .مرک يراوگرزب و  ياراد  تسوت ، يارب  ساپس  ادنوادخ 

ِماَرْکِْإلا ِلاَلَْجلا َو  وُذ  ...َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال 

.مارتحا 2/48 يراوگرزب و  ياراد  تسین ، وت  زج  يدوبعم 

ِماَرْکِْإلا ِلاَلَْجلا َو  اَذ  اَی 

28/48 .مرک يراوگرزب و  ياراد  يا 

ِماَرْکِْإلا ِلاَلَْجلا َو  اَذ  اَی  یِّنَع  ْزَواََجت 

.مرک یگرزب و  ياراد  يا  رذگرد ، نم  زا 

7/50

ِماَرْکِْإلا ِلاَلَْجلا َو  اَذ  اَی 

3/54 .تمارک تمظع و  بحاص  يا 

نیرید تمعن  ياراد  ادخ ،

ِمیِدَْقلا ِّنَْملا  ...وُذ  َکَّنِإ 
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.يا هنیرید  تمعن  بحاص  وت  هک  یتسرد  هب 

15/24

تاعبت نابحاص  هب  ادخ ، نداد  ضوع 

اَهَلْهَأ اَْهنِم  ْضِّوَعَف  ...َّنُُهتیِسَن  ْدَق  ٌتاَِعبَت  َو  َّنُُهتْظِفَح ، ْدَق  ٌتاَِعبَت  َّیَلَع  َّمُهَّللا َو 

سپ .ما  هدرک  شوـمارف  هـک  تـسا  ییاـه  يراـتفرگ  مراد و  داـی  هـب  هـک  تـسا  ییاـه  يراـتفرگ  مدرم ) قوـقح  زا   ) ارم ادــنوادخ و 
.هد ضوع  ار  شنابحاص 

18/31

دیواج یهاشداپ  بحاص  ادخ ،

ِدُولُْخلِاب ِدِّبَأَتُْملا  ِْکلُْملا  اَذ  اَی  َّمُهَّللا 

.دیواج هدنیاپ  یهاشداپ  بحاص  يا  ادنوادخ 

1/32

تورث بحاص  هب  ندرب ، يرترب  نامگ 

اًلْضَف ٍهَوَْرث  ِبِحاَِصب  َّنُظَأ  ...ْنَأ  ْنِم  ِینْمِصْعا  َو 

4/35 .امرف ظفح  مرب ، لضف  ِنامگ  يدنمتورث  هب  هکنیا  زا  ارم  و 

تمعن لضف و  ياراد  ادخ ،

ِلْوَّطلا وُذ  ُلِمْج  _ ُْملا ُنِسْح  _ ُْملا ...َکَّنِإ 

7/36 .یتلیضف ياراد  .یتسه  هدننکاطع  ِراکوکین  وت  انامه 

نمؤم ّقح  بحاص  ِّقح  ندرکن  ادا 

ِینَمَِزل ٍّقَح  يِذ  ِّقَح  ْنِم  ...َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

ُهْرِّفَوُأ ْمَلَف  ٍنِمْءوُِمل 
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ادا یماـمت  هـب  ار  نآ  سپ  يدوـب ، هدـنادرگ  مزـال  نـم  رب  هـک  ینمؤـم  رادـقح  ِّقـح  زا  مروآ  یم  رذـع  وـت  هاـگرد  هـب  نـم  ادـنوادخ 
1/38 .مدرکن

هداشگ تمحر  بحاص  ادخ ،

ٍهَعِساَو ٍهَمْحَر  وُذ  َکَّنِإ 

.یتسه هدرتسگ  تمحر  ياراد  وت  هک  یتسرد  هب 

21/42

دمح ایربک و  ییابیز ، بحاص  ادخ ،

ِدْمَْحلا ِءاَیِْربِْکلا َو  َو  ِدْج ، _ َْملا ِءاَهَْبلا َو  وُذ  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

.یشیاتس يراوگرزب و  يدنمجرا و  ییابیز و  ياراد  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

11/47

هدنب ندوبن  ناوت  تّوق و  ياراد 

َرِصَْتنَأَف ٍهَُّوق  يِِذب  َال  َو  َرِذَتْعَأَف ، اًئیَِرب  ُتْسَلَف  ِیل  َرِفْغَت  َو  یِّنَع ، َوُفْعَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ 

زوریپ ات  مشاب  یمن  یناوت  ياراد  مشاب و  هتـشاد  يرذـع  ات  متـسین  هانگ  یب  نم  اریز  .ما  يزرمایب  ییاشخبب و  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 
7/51 .موش

هقعاص

اه قرب  ياه  هقعاص  ندیشخرد 
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ِِهب ْتَحَبَـس  اَذِإ  َو  ِدوُعُّرلا ، ُلَجَز  ُعَمُْـسی  ِهِرْجَز  ِتْوَِصب  يِذَّلا  ...ِهَِکئاَـلَْملا  ِلـِئاَبَق  ...َکـِتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَـحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَـصَف  ...
ِقوُُرْبلا ُقِعاَوَص  ْتَعَمْتلا  ِباَحَّسلا  ُهَفیِفَح 

اهدـعر گناب  شندـنار ، يادـص  اب  هکنآ  ناگتـشرف ، ياـه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
14و11و10/3 .دشخرد یم  قرب  ياه  هلعش  دیآرد ، تکرح  هب  ربا  وا ، شورخ  اب  هک  هاگنآ  دوش و  یم  هدینش 

حلاص

ناحلاص بتارم  رد  نتفرگ  رارق  ِببس 

...َنیِِحلاَّصلا ِتاَجَرَد  ِیف  َِکلَِذب  اَنْرِّیَص  َو  ...

.هد 16/17 رارق  ناراکوکین  ياه  هبترم  رد  ار  ام  نآ  هلیسو  هب  و  ...

ندوب حلاص  ناگدنب  هرمز  رد 

ِداَبِْعلا ِِحلاَص  ْنِم  ...ِیْنلَعْجا  َو 

18/20 .هد رارق  هتسیاش  ناگدنب  زا  ارم  و 

َنیِِحلاَّصلا َكِداَبِع  ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 

18/44 .هد رارق  تحلاص  ناگدنب  زا  ار  ام  و 

ناطیش طّسوت  ندش  هتشادزاب  و  حلاص ، لمع  ماجنا  دصق 

ُْهنَع اَنَطَّبَث  ٍِحلاَص  ٍلَمَِعب  اَنْمَمَه  ْنِإ 

( ناطیش ، ) میدرک يا  هتسیاش  راک  دصق  هچنانچ 

7/25 .درادزاب نآ  زا  ار  ام 

ناحلاص هرمز  رد 

َنیِِحلاَّصلا ِءاَدَهُّشلا َو  ِماَِظن  ِیف  ُْهلَعْجا  َو  ...

.هد رارق  ناحلاص  نادیهش و  فص  رد  ار  وا  و  ...

17/27
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( تمایق رد   ) ناهاوگ هاگیاج  رد  ناحلاص ،

َنیِِحلاَّصلا ِءاَدَهُّشلا َو  ...َنِیبَّرَقُْملا َو  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  ِداَهْشَْألا  ِِفقاَوَم  َْدنِع  ِءاَقَْبلا  ِراَد  ِتاَحیِضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف  ...َكِْوفَِعب  ِینَتْرَتَس  ْذِإ  َّمُهَّللا َو 

ناگتـشرف زا  نادـهاش ؛ ياه  هاـگیاج  دزن  یقاـب ، يارـس  ياـه  ییاوسر  زا  سپ  يدـناشوپ ، تشیاـشخب  هب  ارم  هک  نونکا  ادـنوادخ و 
21/32 .زاس نمیا  ارم  ناحلاص ، نادیهش و  دنمجرا و 

ادخ هب  تشگزاب  ندرمش  دنُک  حلاص و  لامعا 

َْکَیلِإ َریِصَْملا  ُهَعَم  ُئِْطبَتْسَن  اًلَمَع  ِلاَمْعَْألا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ْلَعْجا  َو 

3/40 .میرامش دنُک  ار  وت  يوس  هب  تشگزاب  نآ  اب  هک  هد  رارق  ام  يارب  یلمع  هتسیاش ، لامعا  زا  و 

ناحلاص سلاجم  نتخاس  دابآ 

َنیِِحلاَّصلا َِسلاَجَم  ِیب  ْرُمْعا  َو 

.زاس دابآ  نم  هلیسو  هب  ار  ناگتسیاش  سلاجم  و 

4/41
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شحلاص ناگدنب  رب  ادخ ، دورد 

َنیِِحلاَّصلا َكِداَبِع  یَلَع  َْتیَّلَص  اَمَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو 

56/45 .يداتسرف دورد  تا  هتسیاش  ناگدنب  رب  هکنانچمه  تسرف ، دورد  شنادناخ  وا و  رب  و 

هتسیاش ياهرادرک  نداتسرفن  شیپ 

َكَدیِحَْوت ُْتمَّدَق  ْدَقَف  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ُهُومَّدَق  اَم  ْمِّدَقُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو  َو 

هداتـسرف شیپ  ار ، وت  نتـسناد  هناگی  یلو  مداتـسرفن ، شیپ  دـنا ، هداتـسرف  شیپ  اهنآ  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياـهراک  نم  هچرگ  اـنامه  و 
72/47 .ما

حلاص ّتین  رب  هدنب ، يرای 

ِهَّیِّنلا ِِحلاَص  یَلَع  یِّنِعَأ  َو 

.امرف ما  يرای  حلاص  ّتین  نتشاد )  ) رب و 

113/47

ناحلاص دننامه 

َنیِِحلاَّصِلل ُنوُکَت  اَمَک  ِیل  ْنُک  َو 

.یتسه ناگتسیاش  اب  هک  شاب  نانچ  نم  اب  و 

127/47

نانمؤم حلاص  ياعد  رد  ندش  کیرش 

َنِینِمْءوُْملا َكِداَبِع  ْنِم  ِمْوَْیلا  اَذَه  ِیف  َكاَعَد  ْنَم  ِِحلاَص  ِیف  اَنَکِرُْشت  ْنَأ  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

رد ار  ام  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ ،

.ینادرگ کیرش  دناوخ ، یم  ار  وت  زور  نیا  رد  هک  تنامیا  اب  ناگدنب  زا  هک  ره  هتسیاش  تساوخرد 

3/48
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هدش هداتسرف  شیپ  ِحلاص  لمع 

ُُهْتمَّدَق ٍِحلاَص  ٍلَمَِعب  یِّنِم  ًهَِقث  َِکتآ  َْمل  یِّنِإَف 

6/48 .ما هدماین  وت  هاگرد  هب  مشاب ، هداتسرف  شیپ  هک  يا  هتسیاش  لمع  هب  نانیمطا  اب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 

حبص

دادماب رد  ندمآرد  اب  یکیرات ، نتفاکش 

ِحاَبْصِْإلا َنِم  اََنل  َْتقَلَف  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  َّمُهَّللا 

8/6 .یتفاکش ام  يارب  ار  حبص  هک  تسوت  يارب  ساپس  دمح و  ادنوادخ 

ادخ کلم  رد  زیچ ، همه  ناگدنب و  ندمآرد  حبص  هب 

ََکل اَِهتَلْمُِجب  اَهُّلُک  ُءاَیْشَْألا  ِتَحَبْصَأ  اَنْحَبْصَأ َو 

9/6 .میتسه وت  ِنآ  زا  همه  زیچ و  همه  دندرک  حبص  میدرک و  حبص 

یهلا تردق  هجنپ  رد  ناگدنب ، ندمآرد  حبص  هب 

َِکتَْضبَق ِیف  اَنْحَبْصَأ 
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10/6 .میدرک حبص  وت  تردق  تحت  رد  ام 

ماش حبص و  رد  دورو  ماگنه  هدنب ، لاح 

ََکل اًرِخاَد  اًْدبَع  ُْتیَْسمَأ  ُتْحَبْصَأ َو  یَِهلِإ 

7/21 .ماوت راوخ  هدنب  هک  یلاح  رد  مدرک ،  رس  هب  ار  ماش  حبص و  نم ، يادخ 

ِیلَمَِعل الِقَتْسُم  یِْسمُأ  ُِحبْصُأ َو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.منیب یم  كدنا  ار  ملمع  هک  یلاح  رد  مروآ ، یم  ماش  هب  ار  حبص  حبص و  هب  ار  بش  نم  ادنوادخ ،

7/52

نآرق دادماب  ینشور  هب  یبای  هار 

ِهِحاَبَص ِءْوَِضب  يِدَتْهَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

7/42 .دنبای یم  هار  شهاگحبص  رون  اب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

مالسلا مهیلع  همئا  ناتسود  رب  ماش ، حبص و  رد  هدنوشدراو  ياهدورد 

ِتاَِحئاَّرلا ِتاَیِداَْغلا  ِتاَیِماَّنلا  ...ِتاَوَلَّصلا  ...ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

64/47 .تسرفب ماش ، حبص و  ره  رد )  ) هدنیازف ياهدورد  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

دنوادخ هب  دیما  ندمآرد و  حبص  هب 

اَهِّلُک ِرُومُْألا  ِیف  ِیئاَجَر  ِیتَِقث َو  َْتنَأ  ُتْحَبْصَأ َو  ْدَقَف  َكُْریَغ ، ٌءاَجَر  ْوَأ  ٌهَِقث  َُهل  َحَبْصَأ  ْنَم  َّمُهَّللا 

رد مدیما  دامتعا و  هک  یلاح  رد  مدرک ، حبص  نم  سپ  .دوب  وت  زج  هب  شدیما  ای  دامتعا  هک  یلاح  رد  درک ، حبـص  سک  ره  ادنوادخ ،
.ییوت 8/54 اهراک  همه 

ییابیکش زین  يرابدرب و  ربص 

نابایب ارحص 

ادص
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خزود یگتخورفارب  يادص  ندینش  ماگنه  رد  ناگتشرف ، راتفگ 

َِکتَداَبِع َّقَح  َكاَنْدَبَع  اَم  َکَناَْحبُس  َِکتَیِصْعَم : ِلْهَأ  یَلَع  ُِرفَْزت  َمَّنَهَج  َیلِإ  اوُرَظَن  اَذِإ  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو 

هتسیاش هک  هنوگنآ  ام  وت ، یهّزنم  دنیوگ : تسا ، دنلب  شا  هلعـش  يادص  ناراکهنگ  رب  هک  دنرگن  یم  ار  خزود  نوچ  هک  ییاهنامه  و 
9/3 .میدرکن شتسرپ  ار  وت  دوب ، وت  شتسرپ 

هتشرف ندنار  رجز و  يادص 

ِدوُعُّرلا ُلَجَز  ُعَمُْسی  ِهِرْجَز  ِتْوَِصب  يِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

اهدـعر گناب  شندـنار ، يادـص  اب  هکنآ  ناگتـشرف ، ياـه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
.دوش یم  هدینش 

14و11و10/3
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شا هدنهدزاوآ  ره  هدننک  تباجا  ادخ ،

َكاَداَن ْنَِمل  ٌبیِجَتْسُم  ...َکَّنِإ 

5/11 .يا هدننک  تباجا  دنز ، ادص  ار  وت  هک  ره  يارب  وت  هک  یتسرد  هب 

هتسهآ هتفای و  رییغت  ییادص  اب  ادخ ، ندناوخ 

ٍّیِفَخ ٍِلئاَح  ٍتْوَِصب  َكاَعَد  َُّمث  ...َِهباَنِْإلِاب  َكاَّقََلت 

8/12 .دناوخ یم  ار  وت  یناهنپ  هتسهآ  يادص  اب  هدروآ و  يور  وت  هب  هبوت  اب 

هدنب يادص  ندینش  ادخ و 

اًعِماَس ِیتْوَِصل  ...اًبیِرَق َو  ِیئاَِدن  ْنِم  ...ْنُک  َو 

.شاب اونش  ار  میادص  وش و  کیدزن  مزاوآ  هب  و 

21/13

ادخ هاگرد  هب  هدنب ، عّرضت  يادص  یگتفرگ  ّتلع 

َْکَیلِإ ِرْأَْجلا  ِنَع  ِیتْوَص  َدَمَخ  َكاَِذل  َو  ِیلَمَع ، ِءوُِسل  َْکنِم  ٌءاَیَح  َِکلَذ  ُّلُک 

20/16 .هتفرگ وت  هاگرد  هب  میراز  يادص  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  .مراد و  دوخ  يرادرکدب  زا  هک  تسا  یمرش  يور  زا  اهنیا  همه 

ادص نتشگ  عطق  ات  ندیلان ، دنلب  زاوآ  اب 

اَم ...ِیتْوَص  َعِطَْقنَی  یَّتَح  ُْتبَحَْتنا  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا 

میاـه يدـب  زا  يا  يدـب  ندرب  نیب  زا  راوازـس  همه ، نآ  اـب  مـه  زاـب  دوـش ، عـطق  میادـص  اـت  مـنک  نویـش  ناـنچ  رگا  نـم  يادـخ  يا 
30/16 .متسین

نیدلاو ربارب  رد  دنزرف ، يادص  یگتسهآ 

ِیتْوَص اَمَُهل  ْضِّفَخ  َّمُهَّللا 
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.زاس هتسهآ  ناشیا  يارب  ار  میادص  ادنوادخ ،

6/24

ندز ادص  ار  ادخ 

ِیئاَِدن َكاَّیِإ  ُهُمِْظنَی َو  َال  َو  ِیئاَعُد ، ِیف  َکَعَم  ٌدَحَأ  ُقِفَّتَی  َال  َو 

9/28 .دنک یمن  عمج  وت  اب  ار  یسک  میادن  تسین و  ربارب  وت  اب  یسک  میاعد ، رد  و 

َِکب اًثیِغَتْسُم  یَِهلِإ  اَی  َُکْتیَداَنَف 

10/49 .متساوخ يرای  وت  زا  هک  یلاح  رد  مدناوخ ، ار  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 

دعر يادص  ندینش 

ُعیِطَتْـسَت َال  ِیتَّلا  ...َهَعوُزَْجلا  َسْفَّنلا  ِهِذَـه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َکـِئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِـمب  َو  َِکئاَمْـسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملاـِب َّمُهَّللا  َکـُلَأْسَأَف 
َكِدْعَر َتْوَص 

بات یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدـناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدـش  ناهنپ  ياه  ماـن  هب  ادـنوادخ ، سپ 
هک ییامن ، محر 
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5/50 .درادن ار  تربا  شرغ  يادص  ییاناوت 

تسرد تسار و  قدص 

هقدص

ناگدنهد هقدص  ياه  هقدص  نیرت  هزیکاپ 

َنِیقِّدَصَتُْملا ِتاَقَدَص  یَکْزَأ  ْمِْهیَلَع  ِهَقَدَّصلا  َنِم  ِِهب  ُتْعَّرَبَت  ...اَم  ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  ناگدنهد  هقدص  ياه  هقدص  نیرت  هزیکاپ  مداد ، نانآ  هب  یضوع  چیه  یب  هک  یششخب  و 

2/39

ادخ تمعن  شیازفا  بلط  رد  نداد ، هقدص 

َكِدیِزَِمل اًبَلَط  ََکل  اُوقَّدَصَت  َو 

16/45 .دنداد هقدص  وت  ياضر )  ) يارب وت ، تمعن )  ) ندوزفا ِبلط  تهج  و 

ندرک فرص 

يرازگ ساپس  مدع  تمعن و  فرص  ّتلع 

ُهوُدَمْحَی ْمَلَف  ِِهنَنِم  ِیف  اُوفَّرَصََتل  ...ِهَِعباَتَتُْملا  ِِهنَنِم  ْنِم  ْمُهاَْلبَأ  اَم  یَلَع  ِهِدْمَح  َهَفِْرعَم  ِهِداَبِع  ْنَع  َسَبَح  َْول  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

هب هک  یپرد  یپ  ياه  ششخب  رب  شساپس  نتخانش  زا  ار  شناگدنب  رگا  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

.دندرازگ یمن  ساپس  ار  وا  دندومن و  یم  فرص  ار  شیاه  تمعن  اهنآ  تشاد ، یمزاب  هداد  ناشیا 

8/1

وا ینامرفان  رد  ادخ ، يزور  ندومن  فرص 

؟ َِکتَیِصْعَم ْنِم  ُْهنَع  ِینَْتیَهَن  امِیف  َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  َْتیَرْجَأ  اَم  ُقِْفنُأ  َنیِح  ِهِسْفَن  ِحاَلِْصتْسا  ِنِم  یِّنِم  ُدَْعبَأ  ْنَم  َو 

هچنآ رد  تیناـمرفان  رد  يا ، هدـناسر  میارب  هک  ار  تا  يزور  هک  هاـگنآ  دـشاب ، رترود  نـم  زا  دوـخ  سفن  حالـص  هـب  هـک  تـسیک  و 
؟ منک یم  فرص  يا  هتشادزاب 
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23/16

اهزور ندومن  فرص 

َُهل ِینَتْقَلَخ  امِیف  یِماَّیَأ  ْغِْرفَتْسا  َو 

3/20 .امن فرص  يدیرفآ  نآ  يارب  ارم  هچنآ  رد  ار  میاهزور  رسارس  و 

ادخ يربنامرف  رد  رمع ، ندش  فرص 

َِکتَعاَط ِیف  ًَهلِْذب  يِرْمُع  َناَک  اَم  ِینْرِّمَع  َو 

5/20 .هد رمع  لوط  ارم  دوش ، فرص  وت  تعاط  رد  ما  یگدنز  هک  ینامز  ات  و 

ندرک رظن  فرص 

راکمتس ناگیاسمه  زا  رظن  فرص 

ْمِهِِملاَظ ْنَع  ِزُواَجَّتلِاب  ُضِرْعُأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 
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3/26 .منک رظن  فرص  یشوپ  مشچ  اب  ناشرگمتس  زا  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

فص

ادخ هاگشیپ  رد  نتسب  فص  هاگیاج  رد  ناگدنب ، یگنشت  ندومن  باریس  لماع 

اَنِرِجاَوَه َأَمَظ  َْکیَلَع  ِضْرَْعلا  ِِفقْوَم  ِیف  ِِهب  ِوْرَأ  َو 

11/42 .امرف باریس  تهاگشیپ ، رد  نتسب  فص  هاگیاج  رد  مرگ  ياهاج  رد  ار  ام  دیدش  یگنشت  نآرق ،)  ) نآ اب  و 

ادخ هاگشیپ  رد  نتسب  فص  ّلحم  رد  ناگدنب ، ماقم  يراوخ 

اَنِماَقَم َّلُذ  َْکیَلَع  ِضْرَْعلا  ِِفقْوَم  ِیف  ِنآْرُْقلِاب  ْمَحْرا  َو 

.نک محر  ام  يراوخ  رب  میشک ، یم  فص  تهاگشیپ  هب  هک  نداتسیا  ياج  رد  نآرق ، تکرب )  ) هب و 

15/42

تافص

ناگدنب رب  فئاوط ، تافص  ندوب  ناهنپ 

ْمُهُءواَمْسَأ َو یَفَْخت  َنیِذَّلا  ِكْرِّشلا ، ِمَمُأ  ِِرئاَس  ...ِموُّرلا َو  ِْدنِْهلا َو  َنِم  ِداَِلْبلا  ِراَْطقَأ  ِیف  َكَءاَدْعَأ  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

ْمُُهتاَفِص

مان هک  كرشم ، ياه  تّما  رگید  مور و  دنه و  زا  دنشاب  هک  يرهش  ره  رد  نک ، راچد  تشونرس  نیدب  ار  تنانمـشد  همه  ادنوادخ و 
9/27 .تسا ناهنپ  ناشیاه  هناشن  اه و 

هدنبای لاقتنا  تافص 

ِتاَفِّصلا ِیف  ٌلِّقَنَتُم  ...َكاَوِس  ْنَم  َو 

.دشاب یم  نوگرگد  شتافص  رد  وت ، ریغ  و 

11/28

ادخ رد  فاصوا ، ِیهارمگ 
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ُتاَفِّصلا َکِیف  ْتَّلَض 

7/32 .هتشگ هارمگ  وت  رد  فاصوا 

یهلا فصو  هب  ندیسر  زا  شیپ  تافص ، نتخیسگ 

ُتوُعُّنلا َکَنوُد  ْتَخَّسَفَت  َو 

.هتسسگ مه  زا  وت ، هب  ندیسر  زا  شیپ  اه  تفص  و 

7/32

ُتاَفِّصلا َِکتْعَن  ِغُوُلب  َنوُد  ْتَخَّسَفَت  َو 

12/46 .دنا هتخیسگ  مه  زا  وت ، فصو  هب  ندیسر  زا  شیپ  اه  فیصوت  و 

یگتسیاش تیحالص 
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یتشآ حلص 

دورد تاولص 

دمص

( هلماک  ) دمص تردق  نتشاد  ادخ و 

ِدَمَّصلا ِهَرْدُْقلا  ُهَکَلَم  ...یَِهلِإ  اَی  ََکل 

.تسوت ِنآ  زا  یگشیمه  ِتردق  ّطلست  ادنوادخ 

10/28

دمص يادخ 

...ُدَمَّصلا ُدَحَْألا  ُدِحاَْولا  َکَّنِإ 

5/35 .يزاین یب  ياتکی  اهنت  وت  هک  یتسرد  هب 

ٌدَمَص ٌّیَح  َْتنَأ  َو 

28/47 .زاین یب  هدنز  ییوت  و 

ُدَمَص اَی  ُدَحَأ  اَی  ُدِحاَو  اَی 

2/54 .زاین یب  يا  اتکی ، يا  هناگی ، يا 

ادص توص 

روص

روص بحاص  لیفارسا ،

َنْذِْإلا َْکنِم  ُرِظَْتنَی  يِذَّلا  ُصِخاَّشلا  ِروُّصلا ، ُبِحاَص  ُلِیفاَرْسِإ 

2/3 .تسوت هزاجا  رظتنم  هدوشگ ، مشچ  هک  نامه  روص ، بحاص  لیفارسا ،

راکش دیص 
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ض

دض

ناطیش یهارمگ  ّدض  يا  هشوت 

ِِهتَیاَوَغ َّدِض  يَْوقَّْتلا  َنِم  اَنْدِّوَز  َو 

5/17 .هد هشوت  يراکزیهرپ  زا  ار  ام  ناطیش ،)  ) وا یهارمگ  ّدض  رب  و 

ادخ يارب  يّدض ، ندادن  رارق 

اِدن َکَعَم  وُعْدَأ  َال  َو  ادِض ، ََکل  ُلَعْجَأ  َال  یِّنِإَف 

22/20 .مناوخ یمن  ار  يدننامه  وت  اب  مهد و  یمن  رارق  يّدض  وت  يارب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 

دادضا نتشاد  زا  ادخ ، ندوب  رترب 

ِداَدْضَْألا ِهاَبْشَْألا َو  ِنَع  َْتَیلاَعَتَف 

.يدوب رترب  اهاتمه  اهدننام و  نتشاد  زا  وت  سپ 

12/28

تیفاع ّدض  هار  هب  نتشگرب  ببس 

ِهَِیفاَْعلا ِّدِض  َیلِإ  ُبَْرقَأ  ...َیِه  ِیتَّلا  َیلِإ  َحَنَْجن  ...َكَرْدَق َو  َطِمْغَنَف  َتْرَّیََخت  اَّمَع  ِهَفِْرعَْملا  َزْجَع  اَنْمُسَت  َال  َو 

رت کیدزن  تیفاع  ّدض  هب  هک  هچنآ  هب  میرامـش و  کبـس  ار  وت  رْدـق  ات  زاسن ، يا  هدومن  رایتخا  هچنآ  تخانـش  زا  زجع  راچد  ار  ام  و 
.مییامن هیکت  تسا ،

3/33

ادخ اب  ندرک  زیتس  يارب  يّدض  ندوبن 

َكَِدناَُعیَف َکَعَم  َّدِض  َال  يِذَّلا  َْتنَأ 

.دنک ینمشد  وت  اب  ات  يرادن  يّدض  هکنآ  ییوت 
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20/47

ادخ زا  دادضا ، یفن 

َْکنَع ِهاَبْشَْألا  ِداَْدنَْألا َو  ِداَدْضَْألا َو  َیْفَن  َكَدیِحَْوت َو  ُْتمَّدَق  ْدَقَف  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ُهُومَّدَق  اَم  ْمِّدَقُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو  َو 

ناکیرـش و یفن  وت و  نتـسناد  هناگی  یلو  مداتـسرفن ، شیپ  دـنا ، هداتـسرف  شیپ  اهنآ  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياهراک  نم  هچرگ  اـنامه  و 
72/47 .ما هداتسرف  شیپ  ار ، وت  زا  ییاهدننام  نایاتمه و 

نایز ررض 

یناوتان فعض 

کچوک فیعض 

یهارمگ تلالض 

تنامض

یهلا مومذم  هب  عوجر  مدع  هدنب ، تنامض 

831 ص : 
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َکِمُومْذَم ِیف  َعِجْرَأ  َال  ْنَأ  ِیناَمَض  ...ِّبَر  اَی  ََکل  َو 

16/31 .مدرگنزاب تسوت ، هدیهوکن  هک  يراک  رد  مهد  یم  تنامض  وت  هب  نم ، راگدرورپ  يا  و 

: هدومن تنامض  ادخ  هچنآ 

اعد تباجا  اه و  تجاح  ندروآرب  .أ 

ِءاَعُّدلا ََهباَجِإ  ْمَُهل  َنِمَض  ْنَم  اَی  َو 

10/12 .تسا هدرک  تنامض  ناشیا  يارب  ار  اه  هتساوخ  ندش  اور  هکنآ  يا  و 

ِیل اَهَْتنِمَض  ْدَق  ََهباَجِْإلا َو  ِینْعَنْمَت  َال  َو 

9/25 .يا هدرک  تنامض  ار  نآ  دوخ  هک  نکن ، غیرد  نم  زا  ار  اعد )  ) تباجا و 

هدنب يزور  .ب 

َْتنِمَـض اَِمب  ِلاَِغتْـشِِالل  اًمْـسَح  َو  ِِهب ، َْتلَّفَکَت  يِذَّلا  ِقْزِّرلِاب  اَنِماَم  _ ِتْهاـِل اًـعِطاَق  ...َکـِیْحَو  ِیف  َِکتَدِـع  ْنِم  ِِهب  َتْحَّرَـص  اَـم  ْلَـعْجا  َو 
َُهل َهَیاَفِْکلا 

عطق يا و  هدرک  تلافک  دوخ  هک  يا  يزور  هب  ام  مامتها  عطق  بجوم  يا ، هدومن  نایب  دوخ  یحو  رد  هک  ار  يراکـشآ  ياه  هدـعو  و 
تنامض ار  نآ  تیافک  دوخ  هچنآ  هب  ام  لاغتشا 

3/29 .هد رارق  يا  هدومرف 

هدنب ياه  يدب  زا  نتشذگرد  .ج 

َْتنِمَض اَمَک  ِیتاَئِّیَس  ْنَع  ُفْعا  َو 

15/31 .رذگرد میاه  يدب  زا  يا ، هدرک  تنامض  هک  نانچنآ  و 

هبوت نتفریذپ  .د 

ِیَتبَْوت ْلَْبقا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...َلُوبَْقلا  َْتنِمَض  َو  َِهبْوَّتلِاب ، َتْرَمَأ  اَمَکَف  َّمُهَّللا 

ار ما  هبوت  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  يدرک ، تنامـض  ار  نتفریذـپ  يداد و  نامرف  هبوت  هب  هکناـنچ  سپ  ادـنوادخ ،
.نک لوبق 
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29/31

ناراکوکین شاداپ  ه ._

َنِینِسْح _ ُْملا ِءاَزَج  َنِماَض  اَی 

5/40 .ناراکوکین شاداپ  نماض  يا 

نورد ریمض 

یگنت قیض 

832 ص : 
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ط

تاقبط

اه نامسآ  تاقبط  ناگتشرف و 

َِکتاَواَمَس ِقاَبْطَأ  َنوُُطب  ْمُهَْتنَکْسَأ  َو 

11/3 .يا هداد  تنوکس  تیاه ، نامسآ  ياه  هقبط  لد  رد  ار  اهنآ  و 

كاخ تاقبط  نیب  رد  ناگدنب  تماقا 

يَرَّثلا ِقاَبْطَأ  َْنَیب  ِهَماَقُْملا  ِلوُط  َو  یَِلْبلا ، ِراَد  ِلُولُح  ِیف  اََنل  ْكِرَاب  َو 

14/42 .نادرگ كرابم  ام  يارب  ار  كاخ  ياه  هقبط  نایم  رد  ینالوط  ندنام  و  ربق )  ) ندیسوپ هناخ  رد  ندمآ  دورف  و 

نازینک نامالغ و  تاقبط 

َِکئاَمِإ َكِدِیبَع َو  ِتاَقَبَط  ِِهب  َْتیَلَْتبا  اَّمِم  ِیِنفاَع  َو 

.شخب تیفاع  يا ، هدومن  التبم  نآ  هب  ار  تنازینک  نامالغ و  فلتخم )  ) تاقبط هچنآ  زا  ارم  و 

105/47

بیبط

بیبط دوجو  زا  رضتحم ، )  نایفارطا  شسرپ ( 

؟ ٍقاَر ْنَم  َلِیق  َو  َِیقاَرَّتلا ، ُسوُفُّنلا  ِتَغََلب  اَذِإ  ...ِقاَیِّسلا  َبْرَک  اَنِسُْفنَأ  یَلَع  ِتْوَْملا  َْدنِع  ِنآْرُْقلِاب  ْنِّوَه 

: دنیوگ یم  دسر و  یم  هاگولگ  هب  اه  ناج  هک  نامز  نآ  نادرگ ، ناسآ  ام  رب  ار  ندنک  ناج  يراوشد  گرم ، ماگنه  نآرق  هلیـسو  هب 
؟ بیبط تساجک 

13/42

تهج فرط 

هار قیرط 
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یندروخ ماعط 

هزم معط 

یشکرس نایغط 

هتساوخ زین  وجتسج و  بلط 

عولط

هام ندومن  بورغ  عولط و 

ِلُوفُْألا ِعُولُّطلا َو  َو  ِناَصْقُّنلا ، ِهَداَیِّزلِاب َو  َکَنَهَْتما  َو 

2/43 .تفرگ تمدخ  هب  بورغ ، عولط و  یتساک و  ینوزف و  اب  ار  وت  و 

833 ص : 
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ناگدنب رب  هام ، لاله  عولط 

ِْهیَلَع َعَلَط  ْنَم  یَضْرَأ  ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 

6/43 .هد رارق  هدرک ، عولط  وا  رب  هام  هک  یناسک  نیرتدونشوخ  زا  ار  ام  و 

رجف عولط  ات  ردق ، بش  تکرب  ماود 

...ِرْجَْفلا ِعُولُط  َیلِإ  ِهَکَرَْبلا  ُِمئاَد  ٌماَلَس ، ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئاَلَْملا َو  ُلَّزَنَت 

ات هک  تسا  یتـکرب  هارمه ) هب   ) مالـس ِبش  نآ  .دـنیآ  یم  دورف  يراـک  ره  يارب  ناـشراگدرورپ  ناـمرف  هب  حور  ناگتـشرف و  نآ  رد 
5/44 .دراد ماود  مد  هدیپس  ندمآرب 

صرح عمط 

تسادخ دزن  هچنآ  هب  عمط  نیعبات و 

...َكَْدنِع امِیف  ِعَمَّطلا  ...یَلَع  اَِهب  ْمُُهثَْعبَت  ...ًهاَلَص 

15و14/4 .يزیگنارب تسا ، وت  دزن  هچنآ  رد  عمط  رب  ار  ناشیا  نآ  ببس  هب  هک  يدورد 

ادخ ینابرهم  هب  عمط 

...َنِیِبنْذُْملا ِْرمَأ  ُحاَلَص  اَِهب  ِیتَّلا  َِکتَْفأَر  ِیف  اًعَمَط  یِسْفَن  اَذَِهب  ُخِّبَوُأ  اَمَّنِإ  َو 

تسنآ هب  ناراکهانگ  راک  حالصا  هک  مراد -  وت  ینابرهم  رد  عمط  نوچ  منک ، یم  شنزرس  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  ور  نیا  زا  اهنت  و 
28/16 - .

ناگدنب ندرک  هارمگ  رد  ناطیش ، عمط 

َِکتَیِصْعَِمب اَِنناَِهْتما  َو  َِکتَعاَط ، ْنَع  اَِنلاَلْضِإ  ِیف  ُهَسْفَن  َعِمُْطی  ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

.میرب یم  هانپ  وت  هب  دنک ، عمط  تا  ینامرفان  هب  ام  ندومن  راوخ  تتعاط و  زا  ام  ندرک  هارمگ  رد  ناطیش )  ) وا هکنیا  زا  ام  ادنوادخ 

2و1/17

اهنآ ناینیسپ  عمط  عطق  نمشد و  نتخاس  راوخ 

ْمُهَدَْعب ْنَم  َعاَمْطَأ  ْمِِهیْزِِخب  ْعَْطقا  َو 
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.امن عطق  ار  ناشناگدنیآ  عمط  نانآ ، يراوخ  اب  و 

5/27

نالاسنهک ِرمع  رد  عمط  ببس  وزرآ ،

َنیِرَّمَعُْملا ِراَمْعَأ  ِیف  اَِنلاَمِآب  اَنْعِمَط  َو 

1/29 .میدرک عمط  نالاسنهک ، ياهرمع  رد  نامیاهوزرآ ، اب  و 

ندومن دصق  ار  ادخ  نیقی ، عمط و  اب 

اًنیِقَی ِهِعَمَِطب  َکَّمَأَف 

.درک دصق  ار  وت  صرح ، اب  ْنیقی  يور  زا  سپ 

8/31

ادخ زج  سک ، چیه  هب  نتشادن  عمط 

َكِْریَغ ِهِیف  ٍعوُمْطَم  ِّلُک  ْنِم  ُهُعَمَط  اَلَخ  ْدَق 

834 ص : 
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8/31 .تسا یلاخ  دننک ، عمط  وا  رد  وت -  زج  هک -  ره  زا  شعمط  هک  یلاح  رد 

وا هب  عمط  هب  تبسن  ادخ ، زا  سرت  ینوزفا 

َکِیف ِهِعَمَط  ْنِم  ُرَثْکَأ  َْکنِم  ُُهفْوَخ  ْنَِمب  یَِهلِإ  اَی  َِکلَذ  ْلَعْفَت 

12/39 .تسوت زا  شعمط  زا  شیب  وت ، زا  شسرت  هک  ینک  یم  راتفر  نینچ  یسک  اب  نم ، يادخ  يا 

وا زا  سرت  هب  تبسن  ادخ ، هب  عمط  یمک  ّتلع 

ِِهتاَئِّیَس َْنَیب  ِِهتاَنَسَح  ِهَّلِِقل  َْلب  اًراَِرتْغا ، ُهُعَمَط  ...َنوُکَی  ْنَأ  َال  ...َکِیف  ِهِعَمَط  ْنِم  ُرَثْکَأ  َْکنِم  ُُهفْوَخ  ْنَِمب  یَِهلِإ  اَی  َِکلَذ  ْلَعْفَت 

ندروخ بیرف  يور  زا  شعمط  هکنیا  هن  .تسوت  زا  شعمط  زا  شیب  وت ، زا  شسرت  هک  ینک  یم  راتفر  نینچ  یسک  اب  نم ، يادخ  يا 
.تسا كدنا  شیاه  يدب  نایم  شیاه  یکین  هک  تسنآ  يارب  هکلب  .دشاب 

12/39

فاوط

رومعملا تیب  ناگدننک  فاوط  رب  ادخ ، دورد 

ِروُمْعَْملا ِْتیَْبلِاب  َنیِِفئاَّطلا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

تیب ناگدــــننک  فاوـــط  ناگتــــشرف و  ياــــه  هورگ  رب  تناگتــــشرف و  زا  ناــــّیناحور  رب  ناــــشیا و  رب  تـــسرف  دورد  سپ  ...
18و11و10/3 .رومعملا

سک نیرت  نابرهم  درِگ  ناهاوخ ، شزرمآ  فاوط 

َنوُرِفْغَتْسُْملا ِِهب  َفاَطَأ  ْنَم  َفَطْعَأ  اَی  َو 

9/12 .دندرگ یم  وا  درگ  ناهاوخ  شزرمآ  هک  ینابرهم  يا  و 

ینالوط

اهوزرآ نتشگ  زارد  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

اَِنلاَمآ ِیف  َّدُمَن  ...ْنَأ  َِکب  ُذوُعَن  َو 

5/8 .مینک زارد  ار  نامیاهوزرآ  هکنیا  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 
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ینالوط یماود  اب  ینایز 

ًءاََقب اَمِِهلَوْطَأ  ِیف  ََهبْوَّتلا  ِلَعْجا  َو  ًءاَنَف ، اَمِهِعَرْسَِأب  َصْقَّنلا  ِِعقْوَأَف  اَْینُد ، ْوَأ  ٍنیِد  ِیف  ِْنیَصْقَن  َْنَیب  اَنْفَقَو  یَتَم  َّمُهَّللا َو 

هکنآ رد  ار  تشگزاـب  تسا و  رذـگدوز  هک  نآ  رد  ار  ناـیز  سپ  اـیند ، اـی  نید  رد  میتـفرگ  رارق  ناـیز  ود  نـیب  هاـگره  ادـنوادخ و 
.هد رارق  تسا  ینالوط  شماود 

2/9
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نیدلاو يارب  نادنزرف ،  رمع  ندنادرگ  ینالوط 

ْمِهِراَمْعَأ ِیف  ِیل  ْدُْدما  یَِهلِإ 

.نادرگ زارد  نم  يارب  ار  ناشرمع  ادنوادخ 

2/25

زارد يوزرآ  هب  ندش ، شیامزآ 

...ِلَمَْألا ِلوُِطب  اَِنلاَجآ  ِیف  ...اَنَْتیَلَْتبا  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

1/29 .يدومزآ زارد ، يوزرآ  هب  ْنامیاه  یگدنز  تّدم  رد  ار  ام  وت  انامه  ادنوادخ 

ماو هراچ  رد  راک ، ندیشک  لوط 

ِیْلغُش ِِهتَسَراَمُِمب  ُلوُطَی  ...ٍْنیَد  ْنِم  َهَِیفاَْعلا  َِیل  ْبَه  َو 

1/30 .دشک لوط  نآ  هراچ  رد  مراک  هک  یماو  زا  راد ، فاعم  ارم  و 

یقاب ینالوط و  ینایاپ  اب  یشاداپ 

ِهَِیقاَْبلا ِهَدیِدَْملا  ِهَیاَْغلِاب  ِهَِلئاَّزلا  ِهَبیِرَْقلا  ِهَیاَْغلا  یَلَع  َو  ِهَِدلاَْخلا ، ِهَلیِوَّطلا  ِهَّدُْملِاب  ِهَِیناَْفلا  ِهَریِصَْقلا  ِهَّدُْملا  یَلَع  ُهَْتیَزاَج  َکِمَرَِکب  َکَّنَِکل  ...

ِتّدم کیدزن  لمع  ربارب  رد  يداد و  یگـشیمه  ِتّدـمزارد  شاداپ  رذـگدوز ، ِتّدـم  هاتوک  لمع  ربارب  رد  تمرک  اب  ار  وا  وت  یلو  ...
12/37 .يا هدومن  اطع  رادیاپ  تّدمزارد  شاداپ  ریذپ ، لاوز 

زارد يوزرآ  زا  ناگدنب ، نتشادزاب 

ِلَمَْألا َلوُط  اَنِفْکا  َو 

1/40 .رادزاب زارد  يوزرآ  زا  ار  ام  و 

كاخ تاقبط  رد  ندنام ، ِلوط  نتخاس  كرابم 

يَرَّثلا ِقاَبْطَأ  َْنَیب  ِهَماَقُْملا  ِلوُط  َو  یَِلْبلا ، ِراَد  ِلُولُح  ِیف  اََنل  ْكِرَاب  َو 

14/42 .نادرگ كرابم  ام  يارب  ار  كاخ  ياه  هقبط  نایم  رد  ینالوط  ندنام  و  ربق )  ) ندیسوپ هناخ  رد  ندمآ  دورف  و 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1639 

http://www.ghaemiyeh.com


رذع ندش  ینالوط  یتخبدب و 

ِْهَیلِإ ِراَذْعِْإلا  ِلوُط  ْنَع  اَّلِإ  ْمُهُّیِقَش  َِکتَمِْعِنب  یَقْشَی  ...اَْلیَِکل  َِهبْوَّتلا  َیلِإ  ْمُهَتَلَجاَعُم  ُكُْرتَت 

ياهرذع زا  دعب  رگم  .ددرگن  تخبدـب  وت ، تمعن  هلیـسو  هب  ناشتخبدـب  ات  ینک ، یم  كرت  ار  ناشیا  رفیک  رد  باتـش  هبوت ، ماگنه  ات 
9/45 .وا رب  ینالوط 

ناراکهنگ رب  ناضمر ، ندوب  ینالوط 

َنیِمِرْج _ ُْملا یَلَع  ََکلَوْطَأ  َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

!. ناراکهانگ رب  يدوب ، ینالوط  هچ  .وت  رب  دورد 

32/45

ناگدنب هب  ادخ ، ینالوط  تلهم 
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َُکناَْطلُس ْمِِهتَّدُم  ِلوُط  یَلَع  ْنِهَی  َْمل 

18/46 .تسا هدرکن  تسس  ار  وت  تنطلس  ناشیا ، ینالوط  تلهم 

َلاَْهمِْإلا َْتلَطَأ  َو 

21/46 .يا هداد  ینالوط  ِتلهم  و 

یهلا رفیک  رد  هدنب ، تشگزاب  ندوب  ینالوط 

َِکباَقِع ِیف  ُهَدُّدََرت  َلَوْطَأ  اَم  َو 

20/46! ترفیک رد  شنتشگزاب ، یپرد  یپ  تسا  ینالوط  هچ  و 

ندش راتفرگ  زارد  جنر  هب 

ِءاَنَْعلا ُلیِوَّطلا  اَنَأ 

85/47 .تسا زارد  ما  يراتفرگ  هک  منم 

هانگ رب  ناراکاطخ ، یگداتسیا  لوط 

ِهَرِفْغَْملا ِهَمْحَّرلِاب َو  ْمِْهیَلَع  َتْدُع  ْنَأ  ِمْرُْجلا  ِمیِظَع  یَلَع  ْمِِهفوُکُع  ُلوُط  َکْعَنْمَی  َْمل  َُّمث 

7/48 .تشادنزاب یشخبب ، شزرمآ  تمحر و  ناشیا  هب  هکنیا  زا  ار  وت  گرزب ، ياه  مرج  رب  نانآ  یگداتسیا  لوط  سپس 

سْفن ندش  مرگرس  ببس  زارد ، يوزرآ 

ِِهلَمَأ ِلوُِطل  ٌهَیِهَال  ُهُسْفَن  ْنَم  َلاَءوُس  َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

8/52 .هدش مرگرس  شزارد ، ياهوزرآ  رطاخ  هب  وا  سفن  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 

یگزیکاپ یکاپ و  تراهط 

837 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1641 

http://www.ghaemiyeh.com


838 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1642 

http://www.ghaemiyeh.com


ظ

راکشآ رهاظ 

شیاجنگ ّتیفرظ 

يزوریپ رفظ 

متس ملظ 

یگریت تملظ 

خزرب ياه  یکیرات 

ِخَزْرَْبلا ِتاَُملُظ  ِِهب  اََنل  ُءیُِضی  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

12و10/1 .دیامن نشور  ام  يارب  ار  خزرب  ياه  یکیرات  نآ ، اب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس 

تاُملُظ رد  یبای  هار 

ِتاَُملُّظلا ِیف  ِِهب  يِدَتْهَأ  ...اًرُون  ِیل  ْبَه 

.مبای هار  نآ  اب  اه  یکیرات  رد  هک  شخب  يرون  ارم 

8/22

َِهلاَهَْجلا َِهلاَلَّضلا َو  ِمَلُظ  ْنِم  يِدَتْهَن  اًرُون  ُهَْتلَعَج 

ِهِعاَبِّتِاب

3/42 .میبای هر  ینادان  یهارمگ و  ياه  یکیرات  زا  نآ ، زا  يوریپ  اب  ام  هک  يداد  رارق  يرون  ار  نآ 

خزود شتآ  تْملُظ 

ٌهَْملُظ اَهُرُون  ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

29/32 .تسا یکیرات  شرون  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

بش تاملظ  رد  یسنوم 
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اًِسنُوم ِیلاَیَّللا  ِمَلُظ  ِیف  اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

10/42 .هد رارق  بش  ياه  یکیرات  رد  ام  سنوم  ار  نآرق  و 

اهربق یکیرات  ندش  نشور 

اَنِرُوُبق َفَدُس  ِْثعَْبلا  َْلبَق  ِِهب  ْرَِّون  َو 

15/42 .زاس نشور  نآرق ،)  ) نآ اب  ار  نامیاهربق  یکیرات  ندش ، هتخیگنارب  زا  شیپ  و 

اه تملظ  ندومن  نشور  هام و 

َمَلُّظلا َِکب  َرََّون  ْنَِمب  ُْتنَمآ 

2/43 .تخاس ینارون  ار  اه  تملظ  وت  هلیسو  هب  هک  یسک  هب  مدروآ  نامیا 

نامگ نظ 
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ع

تداع

ادخ يریذپ  هبوت  هب  ناگدنب ، تداع 

َِهباَنِْإلا َلُوبَق  ُهَداَبِع  َدَّوَع  ْنَم  اَی  َو 

10/12 .تسا هداد  تداع  ینامیشپ  لوبق  هب  ار  شناگدنب  هکنآ  يا  و 

ادخ هب  ندرب  هانپ  هب  تداع 

َِکب ِذُّوَعَّتلِاب  َنیِدَّوَعُْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هتفرگ  وخ  وت  هب  ندرب  هانپ  هب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

ادخ تداع  ناسحا ،

ُناَسْحِْإلا َکَتَداَع  ...َّنَأ  َِکلَذ 

7/37 .تسا ناسحا  وت  تداع  اریز 

ناراکدب هب  تبسن  ادخ ، تداع 

َنِیئیِسُْملا َیلِإ  ُناَسْحِْإلا  َُکتَداَع 

16/46 .تسا ناراکدب  هب  ناسحا  وت  تداع 

گنن راع 

یتسردنت تیفاع 

تبقاع

( نایتشهب  ) يایند تبقاع  ییوکین 

ِراَّدلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اَِمب  ْمُْکیَلَع  ٌماَلَس  َنُولوُقَی : َنیِذَّلا  َو  ...

20/3 .يارس نیا  ماجرف  تسوکین  هچ  سپ  دیدومن ، هک  يا  يرابدرب  ساپ  هب  امش ، رب  دورد  دنیوگ : یم  نایتشهب ) هب   ) هک نانآ  و  ...

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1646 

http://www.ghaemiyeh.com


تسانف شتبقاع ، هچنآ  ندوب  كدنا 

ُءاَنَْفلا ُُهتَِبقاَع  اَم  ٍرِیثَک  ُْریَغَف 

.تسین دایز  تسیدوبان ، شماجنارس  هچنآ  اریز 

3/18

تساقب شتبقاع  هچنآ  يرایسب 

ُءاَقَْبلا ُُهتَِبقاَع  اَم  ٍلِیلَق  ُْریَغ  َو  ...

.تسین مک  تساقب ، شماجرف  هچنآ  و  ...

3/18

ندش یشکرس  راچد  تبقاع 

اًناَیْغُط ُْهنِم  ُبَّقَعَتَأ  اَم  ...ِلاَْملا  َنِم  یِّنَع  ِوْزا  َو 

3/30 .زاس رود  نم  زا  ار  موش  یشکرس  راچد  تبقاع ، هک  یلام  و 
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تبقاع ِنسح  زا  يرود 

ِهَِبقاَْعلا ِنْسُح  ْنِم  ُدَْعبَأ  َیِه  ِیتَّلا  َیلِإ  َحَنَْجن  ...َكَرْدَق َو  َطِمْغَنَف  َتْرَّیََخت  اَّمَع  ِهَفِْرعَْملا  َزْجَع  اَنْمُسَت  َال  َو 

رترود تبقاع  نسح  زا  هک  هچنآ  هب  میرامـش و  کبـس  ار  وت  رْدـق  ات  زاـسن ، يا  هدومن  راـیتخا  هچنآ  تخانـش  زا  زجع  راـچد  ار  اـم  و 
.مییامن هیکت  تسا ،

3/33

هدیدنسپ یتبقاع 

ًهَِبقاَع ُدَمْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  اََنل  ِْمتْخا  َو 

6/33 .نک متخ  تسا ، رت  هدوتس  شتبقاع  هچنآ  هب  ار  ام  راک  و 

نیدلاو قاع 

ناردام ناردپ و  ِناگدش  قاع 

ِتاَهَّمُْألا ِءَابْآِلل َو  ِقوُقُْعلا  ِلْهَأ  ِیف  ِیْنلَعَْجت  َال  َو 

11/24 .هدن رارق  ناردام  ناردپ و  ناگدش  قاع  هرمز  رد  ارم  و 

ابع

هدنب رب  یتسردنت ، يابع  ندناشوپ 

َِکتاَفاَعُم َءاَدِر  ِینِّدَر  َو 

112/47 .نک منت  رب  ار  تا  یتسردنت  يادر  و 

شتسرپ تدابع 

دنوادخ شتسرپ  زا  ناگتشرف ، ندنامناو 

َِکتَداَبِع ْنِم  َنوُرِسْحَتْسَی  َال  ...َنیِذَّلا  َکِشْرَع  ُهَلَمَح  َّمُهَّللا َو 

1/3 ...دندرگ یمن  هدنامرد  تشتسرپ  زا  هک  تشرع  نالماح  ادنوادخ و 
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شا يراوازس  روخرد  ادخ ، شتسرپ  مدع 

َِکتَداَبِع َّقَح  َكاَنْدَبَع  اَم  َکَناَْحبُس 

9/3 .میدرکن شتسرپ  ار  وت  دوب ، وت  شتسرپ  هتسیاش  هک  هنوگنآ  ام  وت ، یهّزنم 

هدنب زا  ناطیش  هدننکرود  تدابع ،

َِکتَداَبِِعب اَّنَع  ُهْأَسْخا  َّمُهَّللا 

3/17 .نک رود  تا -  یگدنب  تدابع و  ببس  هب  ام -  زا  ار  وا  ادنوادخ 

ناطیش اب  ینمشد  و  تیدوبع ، تقیقح 

ِهَّیِدُوبُْعلا ِهَقیِقَِحب  ََکل  ُهاَداَع  ...ْنَم  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

11/17 .امرف تباجا  درک ، ینمشد  وا  اب  وت ، یگدنب  ِتقیقح  ببس  هب  هک  ره  ّقح  رد  ار  اه  هتساوخ  نیا  همه  ادنوادخ و 

ادخ یگدنب  يارب  هدنب ، نتخاس  مار 

ِبْجُْعلِاب ِیتَداَبِع  ْدِسُْفت  َال  ََکل َو  ِینْدِّبَع  َو 

اب ار  ما  یگدنب  یلو  راداو  دوخ  تدابع  هب  ارم  و 
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3/20 .نادرگن هابت  يدنسپدوخ 

تدابع هدنزاس  هابت  يدنسپدوخ ،

ِبْجُْعلِاب ِیتَداَبِع  ْدِسُْفت  َال 

.نادرگن هابت  يدنسپدوخ  اب  ار  ما  یگدنب 

3/20

ادخ تدابع  رد  یتسس 

َِکتَداَبِع ْنَع  ِلَسَْکلِاب  یِّنَِیلَْتبَت  َال  َو 

.نکن راتفرگ  تتدابع  رد  یتسس  هب  ارم  و 

11/20

تدابع زا  ندنامنزاب  ببس 

ِبَلَّطلِاب َِکتَداَبِع  ْنَع  َلِغَتْشَأ  اَلَف  ...ِباَِستْکِالا  َهَنوُؤَم  ِینِفْکا  َو 

24/20 .موشن نتسج  يزور  ِمرگرس  وت  تدابع  ياج  هب  ات  رادرب ، نم  زا  ار  رایسب  تمحز  اب  يزور  ندروآ  تسد  هب  و 

تدابع رد  یتسردنت 

ٍهَداَبِع ِیف  ًهَّحِص  ِیْنقُزْرا  َو 

.امرف يزور  تدابع ، رد  یتسردنت  ارم  و 

27/20

دنوادخ تدابع  مالسا و  نارادزرم 

َِکتَداَبِِعل ْمِِهَتبَراَُحم  ْنَع  ْمُهْغِّرَف  َو 

، نمشد اب  گنج  هب  یمرگرس  زا  ار  ناشرطاخ  و 

7/27 .زاس هدوسآ  شیوخ  تدابع  يارب 
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ادخ زج  یسک ، ندشن  تدابع  ببس 

َكُْریَغ ِضْرَْألا  ِعاَِقب  ِیف  َدَبُْعی  َال  یَّتَح  َِکب  ِهَْولَْخِلل  ْمِِهتََذباَنُم  ْنَع  ...ْمُهْغِّرَف  َو 

وت زج  نیمز ، ياـج  همه  رد  اـت  زاـس  هدوسآ  تدوخ  اـب  توـلخ  يارب  نانمـشد ،)  ) ناـنآ اـب  رازراـک  هب  یمرگرـس  زا  ار  ناـشرطاخ  و 
7/27 .دوشن شتسرپ 

ناگدننک تدابع  نیب  رد  هدنب ، مسا 

َنیِِدباَْعلا ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ...ٌفْعَض  ِِهب  َدَعَقَف  ٍداَهِِجب  َّمَه  ْوَأ  اًوْزَغ ، يَوَنَف  ...ِماَلْسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ار وا  یناوتان  اّما  دومن ، داهج  گنهآ  و  درک ، گنج  دـصق  ور  نیا  زا  تخاـس ، نارگن  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
17/27 .سیونب ناگدننک  تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  تشادزاب ؛

ناگدننک تدابع  سرت  ياهتنم  ادخ ،

َنیِِدباَْعلا ِفْوَخ  یَهَْتنُم  َوُه  ْنَم  اَی  َو 

4/31 .تسا ناگدننک  تدابع  سرت  ياهتنا  هک  یسک  يا  و 

تدابع رد  هدنب ، ییانیب  نتخاس  راوتسا 

ِیتَریَِصب َِکتَداَبِع  ِیف  ْمِکْحَأ  َو 

.نادرگ راوتسا  تا ، یگدنب  رد  ارم  شنیب  و 

13/31

تدابع رثا  رد  هدشزیزع ،
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َُکتَداَبِع ُْهتَّزَعَأ  ْنَم  َزیِزَْعلا  ...َّنِإَف 

4/35 .دشخب شتّزع  وت  یگدنب  هک  تسا  یسک  زیزع  هک  یتسرد  هب  سپ 

ادخ یگدنب  رب  ندش  اناوت 

َکَتَداَبِع اوُِکلْمَی  ْنَأ  َْلبَق  ْمُهَْرمَأ  یَِهلِإ -  اَی  َتْکَلَم - 

7/37 .دنشاب هتشاد  ییاناوت  وت  تدابع  رب  هکنآ  زا  شیپ  يا ، هتشاد  تسد  هب  ار  ناشرما  مامز  وت  نم ، يادخ  يا 

ادخ یگدنب  رد  هدننک  ششوک  شور 

ََکل َدَّبَعَت  ْنَم  ُلِیبَس  ...یَِهلِإ  اَی  اَذَه  ...

14/37 .هدیشوک وت  یگدنب  رد  هک  تسا  یسک  هار  نیا  نم ، يادخ  يا  ...

ندوب ادخ  ناگدننک  تدابع  نیرت  تخب  کین  هرمز  رد 

ََکل َدَّبَعَت  ْنَم  َدَعْسَأ  ...ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 

6/43 .هد رارق  دنا ،) ) هدومن یگدنب  هام )  ) نآ رد  ار  وت  هک  یناسک  نیرت  تخب  کین  زا  ار  ام  و 

ناضمر هام  نایاپ  ات  زاغآ  زا  ادخ ، تدابع 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...ِِهئاَنَف  ِْتقَو  َیلِإ  ِِهئاَِدْتبا  ِنِم  ِهِیف  ََکل  َدَّبَعَت  ْنَم  ِّقَِحب  ...َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

یگدنب ار  وت  شنایاپ  ات  نآ  زاغآ  زا  نآ ، رد  هک  یناسک  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  انامه  ادنوادخ ،

.یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  دنا ، هدرک 

12/44

ادخ تدابع  زا  ناضمر ، هام  نتخاس  رپ 

َكاَّیِإ اَِنتَداَبِِعب  ُْهنَحْشا  َّمُهَّللا 

17/44 .نادرگ رپ  ام ، ياه  تدابع  زا  ار  هام )  ) نیا ادنوادخ 

اعد ندیمان  تدابع 
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ًهَداَبِع َكَءاَعُد  َْتیَّمَسَف 

15/45 .يدیمان تدابع  ار  ندرک  اعد  سپ 

تدابع زا  یشکرس  هجیتن 

َنیِرِخاَد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَداَبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : ... َْتُلق َو 

15/45« .دش دنهاوخ  مّنهج  لخاد  يراوخ  اب  يدوز  هب  دنزرو ، یم  ربک  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  انامه  : » يدومرف و 

ادخ هتسیاش  یتدابع  رب  هدنب  يرای 

ِهَداَبِْعلا َنِم  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  اَم  ِلُواَنَت  یَلَع  اَّنِعَأَف  ُهاَنَتْغََّلب  اَذِإَف 

46/45 .امرف يرای  ینآ ، هتسیاش  وت  هک  یتدابع  ماجنا  رب  ار  ام  يدناسر ، نآ  هب  ار  ام  نوچ  سپ 

تمایق زور  ات  دنوادخ ، تدابع 
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ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ِهِیف  ََکل  َدَّبَعَت  ...ْنَم  ِروُجُأ  َْلثِم  اََنل  ُْبتْکا  َو 

.سیونب دننک ، یم  تدابع  ار  وت  تمایق  زور  ات  هام  نیا  رد  هک  یناسک  شاداپ  دننام  ام  يارب  و 

51/45

ادخ تدابع  رد  اشوک 

َكِداَبِع ْنِم  ََکل  َنوُدِّبَعَتُْملا  ِِهب  ُِبلَْقنَی  اَّمِم  اًْرفِص  ِینَّدَُرت  َال  َو 

71/47 .نادرگنزاب دندرگ ، یمزاب  نآ  زا ) رپ  یتسد   ) اب تتدابع  رد  اشوک  ِناگدنب  هچنآ  زا  تسد  یهت  ارم  و 

تدابع رد  نایاشوک  دننامه  يا  هتسیاش  ياهراک  نداتسرفن  شیپ 

َكَدیِحَْوت ُْتمَّدَق  ْدَقَف  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ُهُومَّدَق  اَم  ْمِّدَقُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو  َو 

هداتـسرف شیپ  ار ، وت  نتـسناد  هناگی  یلو  مداتـسرفن ، شیپ  دـنا ، هداتـسرف  شیپ  اهنآ  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياـهراک  نم  هچرگ  اـنامه  و 
72/47 .ما

دننآ هجوتم  نارگشتسرپ  هچنآ  هب  هجوت 

َنیِدِّبَعَتُْملا ِِهب  َتْدَبْعَتْسا  ...اَم  َیلِإ  ِیْبلَِقب  ْذُخ  َو 

92/47 .زاس هّجوتم  يا ، هتفرگ  یگدنب  هب  نآ  اب  ار  ناگدننک  شتسرپ  هچنآ  يوس  هب  ار  ملد  و 

تدابع يرادیب  هب  بش  يدابآ 

َِکتَداَبِِعل ِهِیف  یِظاَقیِِإب  ِیْلَیل  ْرُمْعا  َو 

123/47 .نادرگ دابآ  تا ، یگدنب  يارب  منتخاس  رادیب  اب  ار  مبش  و 

وا ریغ  شتسرپ  ادخ و  زا  ندروخ  يزور 

َكَْریَغ ُُدبْعَی  َوُه  ُُهقُزَْرت َو  َْتنَأ  ْنَم  َْکیَلَع  ْمُُهنَوْهَأ  َو 

2/52 .دتسرپ یم  ار  وت  ریغ  وا  یهد و  یم  يزور  ار  وا  وت  هک  تسیسک  وت ، دزن  اهنآ  نیرت  تسپ  و 

ادخ ریغ  تدابع 
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َكَْریَغ َدَبَع  ْنَم  َُکتوُفَی  َال 

3/52 .درادن يزیرگ  وت  تسد  زا  دیتسرپ ، ار  وت  زج  هک  یسک 

ادخ زج  يدوبعم ، ره  هب  نتشگ  رفاک 

َكِْریَغ ٍدُوبْعَم  ِّلُِکب  ُتْرَفَک  َو 

6/52 .مدیزرو رفک  وت  زج  يدوبعم  ره  هب  و 

ادخ ریغ  هدننک  تدابع  زا  يرازیب 

َكاَوِس َدَبَع  ْنَّمِم  ُْتئَِرب  َو 

.متسج يرازیب  دیتسرپ ، ار  وت  زج  هک  ره  زا  و 

6/52

هدنب نتشگ  زاین  یب  هلیسو  ادخ ، تدابع 

َِکتَداَبِِعب ٍءْیَش  ِّلُک  ْنَع  ِینَِینُْغت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

10/52 .ینادرگ زاین  یب  يزیچ  ره  زا  تا  یگدنب  هلیسو  هب  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم ، يادخ 
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نانتورف شتسرپ  نادباع و  سرت 

ََکل َنیِعِشاَْخلا  َهَداَبِع  َو  ََکل ، َنیِِدباَْعلا  َفْوَخ  َُکلَأْسَأ 

5/54 .میامن یم  تساوخرد  وت  زا  ار ، وت  يارب  نانتورف  شتسرپ  ناگدننک و  تدابع  سرت 

دنپ تربع 

شنزرس باتع 

هنیرید قیتع 

يدنسپدوخ بجُع 

یناوتان زجع 

باتش هلجع 

لدع تلادع 

رامش ددع 

لدع

مکح رد  لداع  تلادع و  هدنراداپ  هب  ادخ ،

ِمْکُْحلا ِیف  ٌلْدَع  ِطْسِْقلِاب ، ٌِمئاَق  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  يِذَّلا  ُهَّللا  َْتنَأ  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  یِّنَأ 

21/6 .یمکح رد  رگداد  یلدع ، هدنراداپرب  تسین ، ییادخ  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  مهد  یم  تداهش  نم  انامه 

یهلا لدع  ِتقاط  نتشادن 

َِکلْدَِعب اََنل  َهَقاَط  َال  ُهَّنِإَف 

2/10 .میرادن ار  وت  تلادع  تقاط  ام  اریز 

هدنب اب  ندرکن ، راتفر  لدع  اب 

ِقاَقِْحتْسِالا یَلَع  َِکلْدَِعب  ِیْنلِمَْحت  َال  َو  ...
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.نکن راتفر  مراوازس  هچنآ  رب  تا  يرگداد  اب  و  ...

20/13

هدنب شیامزآ  ادخ و  لدع  زا  يدیماان 

َِکفاَْصنِإ ْنِم  ِطُونُْقلِاب  یِِّنتْفَت  َال  َّمُهَّللا 

.نکن 12/14 شیامزآ  تلدع  زا  يدیماان  هب  ارم  ادنوادخ 

لدع شرتسگ  رد  ناراکزیهرپ ، رویز  هب  ندش  سّبلم 

ِلْدَْعلا ِطَْسب  ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو 

10/20 .ناشوپب نم  هب  لدع ، ندرتسگ  رد  ار  ناراکزیهرپ  رویز  و 

نیدلاو زا  نتفرگن ، ناوات  لدع  هب 

ٍلْدَِعب اَمُهَّصاَقُأ  ْنَأ  ْنِم  َّيََدل  ًهَّنِم  ُمَظْعَأ  ...اَمُهَف 

10/24 .مریگ صاقت  نانآ  زا  لدع  اب  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  نم  دزن  ناشتمعن  سپ 

ادخ لدع  هب  متس ، زا  ندرب  هانپ 

ِْملُّظلا َنِم  َنیِراَج  _ ُْملا ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 
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َِکلْدَِعب

.هد رارق  دنا ، هدروآ  هانپ  وت  لدع  هب  نارگید )  ) متس زا  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

11و10/25

ادخ لدع  ندرکن  راکنا 

ُهَْتبَقاَع ْنِإ  ََکلْدَع  یَِهلِإ  اَی  ُرِْکُنی  َال 

10/31 .دنک یمن  راکنا  ار  وت  لدع  یهد ، تبوقع  ار  وا  رگا  نم ، يادخ  يا 

یهلا لدع  زا  سرت 

ُلْدَْعلا اَّلِإ  َْکنِم  َفاَُخی  ْنَأ  َْتمُرَک  َو 

.دنسرت تتلادع  زا  زج  هک  ینآ  زا  رت  میرک  و 

16/37

یهلا لدع  مکح  زا  ییاهر 

َُکلْدَع ِِهب  ُمُکْحَی  اَّمِم  ِینْصِّلَخ  َو 

.نادرگ 5/39 صالخ  دنک ، یم  مکح  ار  وت  لدع  هچنآ  زا  ارم  و 

وا ناسحا  اب  ادخ ، لدع  دنب  زا  ندش  دازآ 

َِکلْدَع ِقاَثَو  ْنِم  َکِْعنُص  َقِیتَع  ...َحَبْصَأَف  ...َنِیئِطاَْخلا  ِعِراَصَم  ْنَع  َكِزُواَجَِتب  ُهَتْضَْهنَأ  ْدَق  ْنَم  َهَوْسُأ  ِیْنلَعْجا  َو 

دنب زا  تا  یکین  هطـساو  هب  سپ  .يدرک  دـنلب  ناراکاطخ  ياه  هاـگ  ْنداـتفا  زا  ار  وا  دوخ ، تشذـگ  اـب  هک  نادرگ  یـسک  هوسا  ارم  و 
.تسا هدش  دازآ  تا ، يرگداد 

10/39

هدنب رادرک  نتشاذگن  لدع  يوزارت  رد 

ِیلَمَع ِفاَْصنِْإلا  ِناَزیِم  یَلَع  ْلِمَْحت  َال  َو 
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2/41 .راذگن فاصنا  يوزارت  رد  ار  ملمع  و 

قح زا  نآرق ، لدع  يوزارت  هنابز  نتشگنرب 

ُُهناَِسل ِّقَْحلا  ِنَع  ُفیِحَی  َال  ٍطِْسق  َناَزیِم  ...ُهَْتلَعَج  َو 

3/42 .دور یمن  ههاریب  هب  یتسار  زا  شا  هنابز  هک  يداد  رارق  یلدع  يوزارت  ار  نآرق )  ) نآ و 

رگمتس اب  هدنب ، ندرک  راتفر  هنالداع 

اَنَمَلَظ ْنَم  َفِْصُنن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 

10/44 .مینک راتفر  هنافصنم  هدومن ، ملظ  ام  هب  هک  یسک  اب  هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام  و 

نارگداد نیرت  لداع  ادخ ،

َنِیلِداَْعلا َلَدْعَأ  اَی 

54/45 .نارگداد نیرت  لداع  يا 

( شمرک هب  هدش  رورغم  هب   ) ندرکن متس  و  ادخ ، لدع 

ِْهیَلَع ُفیَِحت  َال  َکِمْکُح  ْنِم  اًفاَْصنِإ  َو  ِهِیف ، ُروَُجت  َال  َِکئاَضَق  ْنِم  ًالْدَع  ِجَرْخ  _ َْملا َِهلوُهُس  ْنِم  ُهَطَْنقَأ  اَم  َو 

.ینک و یمن  متـس  نآ  رد  هک  تسوت ، مکح  رد  لدع  يور  زا  شیاه ) يراتفرگ  همه  ! ) نتفای ییاهر  یناسآ  هب  زا  تسا  دـیماان  هچ  و 
.ییامن یمن  افج  وا  رب  هک  تسوت ، هنافصنم  مکح  زا 

20/46
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: دنک یم  داد  لدع و  ساسا  رب  ادخ  هچنآ 

ندومن رفیک  نداد و  ازج  .أ 

یَنْسُْحلِاب اُونَسْحَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَی  اُولِمَع َو  اَِمب  اوُءواَسَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل 

، ار دندومن  ییوکین  ییوکین ، ببـس  هب  هک  ار  نانآ  دهد و  ازـس  دنا ، هدروآ  اج  هب  هک  هچنآ  ببـس  هب  دنا ، هدرک  دـب  هک  ار  یناسک  ات 
.دهد ازج 

6/1

َِکلْضَِفبَف اَّنَع  ُفْعَت  ْأَشَت  ْنِإ  َّمُهَّللا 

1/10 .تسوت ناسحا  زا  ییاشخبب ، ار  ام  یهاوخ  رگا  ادنوادخ 

ٌلْدَع َُکَتبوُقُع  َو 

4/45 .تسا لدع  يور  زا  ترفیک  و 

ٌلْدَع َْکنِم  ِّبَر  اَی  َوُه  َو  ٌلْهَأ ، َِکلَِذل  یِّنِإَف  ِیْنبِّذَُعت  ْنِإ 

4/50 .تسا لدع  وت  بناج  زا  نم -  راگدرورپ  يا  نآ -  منآ و  راوازس  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  ییامن ، باذع  ارم  رگا 

هدنب تارّدقم  .ب 

َكُءواَضَق َِّیف  ٌلْدَع 

.تسا 6/21 هنالداع  يدومن ، ریدقت  نم  يارب  هچنآ 

ناگدنب نیب  رد  تشیعم  میسقت  .ج 

ِلْدَْعلِاب ِهِداَبِع  َشِیاَعَم  َمَسَق  َهَّللا  َّنَأ  ُتْدِهَش 

1/35 .دومن میسقت  هنالداع  ار  شناگدنب  ياه  يزور  ادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ 

نداد نامرف  ندرک و  مکح  .د 

َتْمَکَح اَم  اًفِْصن  َناَکَف  َتْمَکَح  َو  َْتیَضَق ، اَم  ًالْدَع  َناَکَف  َْتیَضَق  ...يِذَّلا  َْتنَأ 
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15/47 .دوب فاصنا  يور  زا  تمکح  يداد و  مکح  دوب و  لدع  يور  زا  تتواضق  يدرک و  تواضق  هکنآ  ییوت 

باذع

ادخ باذع  ندوب  لدع 

َِکلْدَِعبَف اَْنبِّذَُعت  ْأَشَت  ْنِإ  َّمُهَّللا 

1/10 .تسوت تلادع  زا  ینک ، باذع  ار  ام  یهاوخب  رگا  ادنوادخ 

دنوادخ تشذگ  یهلا و  باذع 

َكِزُواَجَِتب َِکباَذَع  ْنِم  اَنْرِجَأ  َو 

.زاس نمیا  تباذع  زا  ار  ام  دوخ ، تشذگ  هب  و 

2/10

ادخ باذع  ندوبن  متس 

ِیل ٍِملاَظ  ُْریَغ  َْتنَأَف  ِیْنبِّذَُعت  ْنِإَف 

.یتسین نم  هب  راکمتس  ینک  باذع  ارم  رگا  سپ 

31/16
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شتآ باذع  زا  هدنب ، ندرک  ظفح 

ِراَّنلا َباَذَع  َِکتَمْحَِرب )  ) ِیِنق َو 

30/20 .امرف ظفح  شتآ ، باذع  زا  دوخ  تمحر  هب  ارم  و 

ِراَّنلا َباَذَع  اَِنق  َو 

.راد نامهاگن  شتآ  هجنکش  زا  و 

13/25

شتآ باذع  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِریِعَّسلا ِباَذَع  ْنِم  اَنْذِعَأ  َو 

12/25 .هد هانپ  شتآ  هجنکش  زا  ار  ام  و 

ادخ نانمشد  رب  باذع ، نداتسرفورف 

ٍرَْدب َمْوَی  َِکْلعِفَک  َکِسَْأب  ْنِم  ٍسْأَِبب  َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  اًْدنُج  ْمِْهیَلَع  ْثَْعبا  َو 

.ردب زور  رد  تراک  دننام  .تسرفب  تیاه  باذع  زا  یباذع  اب  ار  تناگتشرف  زا  یهاپس  نانآ  رب  و 

11/27

ادخ ياضر  زا  هدننادرگ  ور  هب  باذع  هدعو 

َكاَضِر ْنَع  َفَدَص  ْنَم  اَِهب  َتْدَّعََوت  ...ٍراَن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

29/32 .يا هداد  باذع  هدعو  ْدنادرگ ، يور  وت  يدونشوخ  زا  ار  هک  ره  نآ  اب  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

شّقح زا  ادخ ، یشوپ  مشچ  باذع و  ریخأت 

َکِّقَح ْنِم  ٌكَْرت  ...ِباَذَْعلا  َنِم  ُْهنَع  َتْرَّخَأ  اَم  ُعیِمَجَف 

15/37 .تسا هدوب  تدوخ  ّقح  ندرک  كرت  يا ، هتخادنا  ریخأت  هب  وا  زا  هک  یباذع  ره  سپ 

دنوادخ باذع  ندوب  تخس 
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ٌدیِدََشل ِیباَذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  َو  ْمُکَّنَدیِزََأل ، ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  َْتُلق : َو 

14/45« .تسا دیدش  نم  باذع  انامه  دییامن ، نارفک  رگا  مهد و  ینوزف  ار  امش  دیرازگ ، رکش  رگا  : » يدومرف و 

ادخ زا  نتشگرب  یگشیمه و  باذع 

َْکنَع َحَنَج  ْنَِمل  ُِمئاَّدلا  ُْلیَْولاَف 

19/46 .هتشگرب وت  زا  هک  تسیسک  يارب  یگشیمه ، سوسفا  سپ 

یهلا باذع  نامز )  ) رد تالاح ، رییغت 

َِکباَذَع ِیف  ُهَفُّرَصَت  َرَثْکَأ  اَم 

20/46! وت باذع  رد  وا ، نتشگ  یلاح  هب  یلاح  زا  تسا  دایز  هچ 

یموق باذع  رب  یهلا ، هدارا  نتفرگ  رارق 

َِکب اًذاَِول  اَْهنِم  ِینِّجَنَف  اًءوُس  ْوَأ  ًهَْنِتف  ٍمْوَِقب  َتْدَرَأ  اَذِإ  َو 

تاجن ما ، هدرب  هانپ  وت  هب  هک  ارم  سپ  یتسرفورف ،)  ) يا يدب  ای  یباذع  یموق ، هب  یتساوخ  هاگره  و 
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.هد 120/47

یهلا باذع  زا  هدنب ، نداد  هانپ 

َِکباَذَع ْنِم  اَُهلْهَأ  ِهِیف  اَّمِم  ِیتَراَجِإ  ...َِکتَداَبِِعل َو  ِهِیف  یِظاَقیِِإب  ِیْلَیل  ْرُمْعا  َو 

دابآ درب ، یم  رـس  هب  نآ  رد  نایخزود ،]  ] شراوازـس هک  تباذـع  زا  مندومن  ظفح  و  تا ، یگدـنب  يارب  منتخاـس  رادـیب  اـب  ار  مبـش  و 
123/47 .نادرگ

هدنب رب  یسک  ندرکن  محر  ادخ و  باذع 

ِینُمَحْرَی يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَْتبَّذَع  ْنِإ 

؟15/48 دنک محر  نم  هب  هکنآ  تسیک  سپ  ینک ، باذع  ارم  رگا 

باذع زا  ینمیا  تساوخرد 

َِکباَذَع ْنِم  اًْنمَأ  َُکلَأْسَأ  َو 

.مهاوخ یم  وت  زا  ار  تباذع  زا  ینمیا  و 

19/48

ادخ باذع  يراوازس 

ٌلْهَأ َِکلَِذل  یِّنِإَف  ِیْنبِّذَُعت  ْنِإ 

4/50 .منآ راوازس  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  ییامن ، باذع  ارم  رگا 

ادخ کلم  ندشن  نوزفا  هدنب و  باذع 

ٍهَّرَذ َلاَْقثِم  َکِْکُلم  ِیف  ُدیِزَی  اَّمِم  ِیباَذَع  َْسَیل 

یهاشداپ رب  يا  هّرذ  هک  تسین  يزیچ  نم ، باذع 

6/50 .دیازفیب وت 

نآ رب  ییابیکش  تساوخرد  هدنب و  باذع 
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ِْهیَلَع َْربَّصلا  َُکْتلَأََسل  َکِْکُلم  ِیف  ُدیِزَی  اَّمِم  ِیباَذَع  َّنَأ  َْول  َو 

6/50 .متساوخ یم  وت  زا  ار  نآ  رب  ییابیکش  هنیآ  ره  دوزفا ، یم  تا  یهاشداپ  رد  هک  دوب  يزیچ  نم  باذع  رگا  و 

هدنب فارتعا  ادخ و  باذع 

یِسْفَن َّظَح  ُلِفْغُْملا  ُعِّجَضُْملا  ُرِّصَقُْملا  ُِمثْآلا  ُعِّیَضُْملا  ُطِّرَفُْملا  ُِملاَّظلا  اَنَأَف  ْبِّذَُعت  ْنِإ 

هرهب هدـنراذگاو  هدـننک و  لاـمها  رـّـصقم ، راـکهنگ ، هدـننک ، هاـبت  راـگنا ، لهــس  راکمتــس ، هـک  متــسه  نـم  نـیا  ینک ، رفیک  رگا 
14/51 .مشیوخ

شرع

یهلا شرع  نالماح  رب  ادخ ، دورد 

ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  ...َکِحِیبْسَت  ْنِم  َنوُُرتْفَی  َال  َنیِذَّلا  َکِشْرَع  ُهَلَمَح  َّمُهَّللا َو 

6و1/3 .تسرف دورد  اهنآ  رب  سپ  دننک ، یمن  یتسس  وت  حیبست  زا  هک  تشرع  نالماح  ادنوادخ و 

میظع شرع  بحاص  ادخ ،

ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  اَذ  اَی 

850 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1665 

http://www.ghaemiyeh.com


10/7 .گرزب تخت  شرع و  بحاص  يا 

وا تمظع  يارب  تسادخ ، شرع  ریز  هچنآ  ینتورف 

َکِشْرَع َنوُد  اَم  َِکتَمَظَِعل  َعَشَخ  ...َکَناَْحبُس 

26/47 .دش عشاخ  وت  یگرزب  يارب  تسا ، وت  شرع  ریز  هچنآ  یهّزنم ! كاپ و 

وا زا  ادخ ، گرزب  شرع  گنسمه  یساپس 

َدیِج _ َْملا َکَشْرَع  ُنِزاُوی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

41و36/47 .دشاب گنسمه  وت  گرزب  شرع  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ادخ ، شرع  نزو  مه  يدورد 

ُهَنوُد اَم  َکِشْرَع َو  َهَنِز  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

59/47 .تسرف دورد  تسا ، نآ  ریز  هچنآ  دوخ و  شرع  نزو  مه  ناشیا  رب  نم ، راگدرورپ 

وربآ ضرِع 

هفرع

هفرع زور  ياه  یگژیو 

ُهَتْمَّظَع ُهَْتمَّرَک َو  ُهَْتفَّرَش َو  ٌمْوَی  َهَفَرَع  ُمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 

66/47 .يا هداد  تمظع  تمارک و  تفارش و  ار  نآ  هک  تسا  يزور  هفرع ، زور  نیا  ادنوادخ ،

هفرع زور  رد  هژیو ، يا  هرهب 

َِکناَوْضِر ْنِم  اظَح  ِِهب  ُلاَنَأ  اًبیِصَن  ِمْوَْیلا  اَذَه  ِیف  ِیل  ْلَعْجا  َو 

71/47 .مسرب تا  يدونشوخ  زا  هژیو  يا  هرهب  هب  نآ  اب  هک  هد  رارق  یبیصن  نم  يارب  زور  نیا  رد  و 

هفرع زور  رد  هدنب ، ندناشوپ 

اًلِّصَنَتُم َْکَیلِإ  َراَج  ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت 
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يراز وـت  يوـس  هـب  هاـنگ ) زا   ) يرازیب لاـح  اـب  هـک  ار  یــسک  نآ ، اـب  يدــناشوپ  هـک  يزیچ  ناـمه  اـب  ناــشوپب ، ارم  زور ، نـیا  رد 
86/47 .هدومن

جورع

ادخ يدونشوخ  يوس  هب  جورع  تهج  ینابدرن 

َِکناَوْضِر َیلِإ  ِِهب  ُجُرْعَأ  اًمَّلُس  ُهُذِخَّتَأ  اَم  َکِقِیفَْوت  ِماَوَد  َِکتَمْحَر َو  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ِیل  ْبَهَف 

زا هداد ، رارق  تا  يدونـشوخ  يوس  هب  ینابدرن  ار  نآ  هک  شخبب  يزیچ  ارم  تا  یگـشیمه  قیفوت  تتمحر و  زا  نم ، يادـخ  يا  سپ 
.مور الاب  نآ 

17/49

روانهپ ضیرع 
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تّزع

ادخ نید  ندومن  زیزع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا 

ْمِهِمُولْظَم ْنِم  َِکنیِد  ِزاَزْعِإ  ِیف  َتْرَّثَک  ْنَم  ...یَلَع  ْمُهْرُکْشا  َو 

.نک تیانع  شاداپ  دندید  اه  متس  تنید  نتخاس  دنمجرا  رطاخ  هب  هک  ار  يرایسب  دارفا  نآ  و 

8/4

هدنب نتخاس  یمارگ  زیزع و 

ِْربِْکلِاب یِّنَِیلَْتبَت  َال  ِینَّزِعَأ َو  َو 

3/20 .زاسن مراتفرگ  ینیب  گرزبدوخ  هب  راد و  یمارگ  ارم  و 

ینطاب ّتلذ  راکشآ و  تّزع 

اَهِرَدَِقب یِسْفَن  َْدنِع  ًهَنِطَاب  ًهَّلِذ  ِیل  َْتثَدْحَأ  اَّلِإ  اًرِهاَظ  ازِع  ِیل  ْثِدُْحت  َال  َو 

.يروآ دیدپ  مدوخ  دزن  رد  یناهنپ  یّتلذ  هزادنا  نامه  هب  هکنآ  رگم  رواین ، دیدپ  میارب  راکشآ  یتّزع  و 

4/20

هدنب هرابرد  هدنراددبدصق  ِتّزع  ندومن  راوخ 

ُهَّزِع َّلُِذت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

لیدـبت تـّلذ  هـب  ار  شتّزع  اـت  هد ، رارق  يّدـس  وا  لـباقم  رد  زاـس و  شفرــصنم  نـم  زا  دـنک ، يدــب  نـم  اـب  دراد  دــصق  سک  ره  و 
8و7/23 .ییامن

ادخ ندوب  زیزع 

ٌریِدَق ٌزیِزَع  َکَّنِإ 

8/23 .ییاناوت ِزوریپ  وت  هک  یتسرد  هب 

ُهَْلبَق َمَّدَُقی  ْنَأ  َّزَع  َّلَج َو  ُزیُِجی  َال  اًنَِّیب  اًْتقَو  َُهل  َلَعَج  َو 
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4/44 .دوش هتخادنا  شیپ  هک  دراد  یمن  اور  لیلج  زیزع و  دنوادخ  هک  داد ، رارق  يراکشآ  نامز  نآ ، يارب  و 

ندیسر تّزع  هب  ّتلذ  زا 

َِکب ِّلُّذلا  َنِم  َنیِّزَعُْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

.هد رارق  دنا ، هدیسر  تّزع  هب  ّتلذ  زا  وت  يرای  هب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

11و10/25

نتشگ راوخ  ادخ و  ریغ  زا  ندیبلط  تّزع 

اوُّلَذَف َكِْریَِغب  َّزِْعلا  اُوبَلَط  ٍساَنُأ  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ُْتیَأَر  ْدَق  ْمَکَف 

6/28 .دنتشگ راوخ  دنتساوخ و  تّزع  وت  ریغ  زا  هک  مدید  یمدرم  زا  رایسب  هچ  نم ، يادخ  يا 

ادخ تّزع  يارب  يراوخ ، اب  ندنکفا  ریز  هب  رس 
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اًلِّلَذَتُم َِکتَّزِِعل  ُهَسْأَر  َأَطْأَط  َو 

.هدنکفا ریز  هب  ار  شرس  تتّزع  يارب  ْيراوخ  اب  و 

9/31

نابرهم يزیزع  نوچمه  ادخ ، راتفر 

ُهَمِحَرَف ٌلِیلَذ  ٌْدبَع  ِْهَیلِإ  َعَّرَضَت  ٍزیِزَع  َلِْعف  ِیب  ْلَْعفا  َو 

24/31 .امن راتفر  هدومن ، ینابرهم  وا  هب  سپ  هدرک ، يراز  وا  شیپ  یلیلذ  هدنب  هک  يزیزع  ِراتفر  نوچمه  نم  اب  و 

هانپ یب  هدنب  هدنهد  هانپ  ادخ ، تّزع 

َكُّزِع ِینْرُفْخَْیلَف  َْکنِم  ِیل  َریِفَخ  َال  َّمُهَّللا 

25/31 .دهد هانپ  ارم  تتّزع  دیاب  سپ  تسین ، وت  تبوقع )  ) زا يا  هدنهد  هانپ  نم  يارب  ادنوادخ 

ادخ تّزع  یگدنیاپ 

...ِروُهُّدلا ِّرَم  یَلَع  ِیقاَْبلا  ِّزِْعلا  ...اَذ  اَی  َّمُهَّللا 

3و1/32 .تسا راگدنام  اهراگزور ، ندش  يرپس  اب  هک  يزیزع  يا  ادنوادخ 

ادخ تدابع  رثا  رد  ندش ، زیزع 

َُکتَداَبِع ُْهتَّزَعَأ  ْنَم  َزیِزَْعلا  ...َّنِإَف 

4/35 .دشخب شتّزع  وت  یگدنب  هک  تسا  یسک  زیزع  هک  یتسرد  هب  سپ 

ینتفرن تسد  زا  یتّزع 

ُدَقُْفی َال  ٍّزِِعب  اَنْدِّیَأ  َو 

.امرف دییأت  دورن ، تسد  زا  هک  یتّزع  اب  ار  ام  و 

5/35

قلخ دزن  هدنب ، ندومن  زیزع 
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َکِْقلَخ َْدنِع  ِینَّزِعَأ  َو  َْکیَدَی ، َْنَیب  ِیْنلِّلَذ  َو 

118/47 .راد زیزع  تناگدیرفآ  دزن  رد  نک و  لیلذ  تهاگشیپ  رد  ارم  و 

: دهاوخ یم  وا  زا  دنوادخ ، تّزع  ببس  هب  هدنب  هچنآ 

ناگدنب نایز ) ّرش و   ) زا يرود  .أ 

َكِداَبِع ْنِم  َكِّزِِعب ، اَنْعَْنما  َو 

.نک ظفح  تناگدنب  زا  ار  ام  دوخ  تّزع  هب  و 

13/5

دسرت یم  نآ  زا  هچنآ  زا  هانپ  .ب 

ُبَهْرَأ اَّمِم  َِکتَّزِِعب  ِینْرِجَأ 

25/20 .هد ما  ینمیا  مسرت ، یم  هچنآ  زا  دوخ ، تّزع  هب 

اهزرم نتخاس  راوتسا  .ج 

َِکتَّزِِعب َنیِِملْسُْملا  َروُُغث  ْنِّصَح  ...َّمُهَّللا 

1/27 .امرف راوتسا  ار  ناناملسم  ياهزرم  دوخ ، تّزع  هب  ادنوادخ 
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دصق مزع 

چوک تمیزع 

ّتیمح ّتیبصع 

ینامرفان زین  یشکرس و  نایصع 

مادنا وضع 

ششخب اطع 

تمحر تفوطع 

یگرزب تمظع 

يراد نتشیوخ  زین  ینمادکاپ و  تّفع 

تشذگ زین  شزرمآ و  وفع 

یهلا وفع  يوس  هب  نتفرگ  تقبس 

ِهِْوفَع ُهاَضِر َو  َیلِإ  َقَبَس  ْنَم  ِِهب  ُِقبْسَن  ...اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

11و10/1 .میریگ یشیپ  وا ، شیاشخب  يدونشوخ و  يوس  هب  ناگتفرگ  یشیپ  رب  نآ  اب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس 

یهلا وفع  هب  هدنب ، هدنناسر  یساپس 

ِهِْوفَع ِِهتَعاَط َو  َیلِإ  ًهَلْصُو  ُنوُکَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

29و27/1 .میروخ دنویپ  وا  شیاشخب  تعاط و  يوس  هب  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

هدنب ندومن  وفع  یهلا و  لضف 

َِکلْضَِفبَف اَّنَع  ُفْعَت  ْأَشَت  ْنِإ  َّمُهَّللا 

1/10 .تسوت ناسحا  زا  ییاشخبب ، ار  ام  یهاوخ  رگا  ادنوادخ 

باذع زا  ییاهر  یهلا و  وفع 
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َكِْوفَع َنوُد  اَّنِم  ٍدَحَِأل  َهاََجن  َال  َو 

.میبای 2/10 یمن  تاجن  ام  زا  کی  چیه  وت ، شیاشخب  نودب  و 

وا تمعن  دنوادخ و  وفع 

َکِّنَِمب َكَْوفَع  اََنل  ْلِّهَسَف 

2/10 .نادرگ ناسآ  ام  رب  ار  تشیاشخب  دوخ ، ّتنم  هب  سپ 

ادخ رب  گرزب ، هانگ  ِوفع  ندوبن  گرزب 

َکُمَظاَعَتَی َال  ِمیِظَْعلا  ِْبنَّذلا  ِنَع  َْوفَْعلا  َّنَِأب  ٍِملاَع  ...ََهبَْوت  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ 

گرزب وـت  رب  گرزب ، هاـنگ  شیاـشخب  دـناد  یم  هک  یـسک  تشگزاـب  مدرگ ، یمزاـب  وـت  يوـس  هب  ما ) هداتـسیا  هک   ) ناـکم نـیا  رد 
13و12/12 .تسین

وفع رب  ادخ ، ییاناوت 

ِْوفَْعلِاب ٌءِیلَم  َکَّنِإَف 

.ییاناوت ندومن  شیاشخب  رب  وت  انامه 

15/12

دنوادخ وفع  هدنب و  هب  ندیسر  متس 
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َكَْوفَع ِیل  ِهِْملُظ  ْنِم  ِینْضِّوَع  ...َّمُهَّللا 

9/14 .شخبب ارم  دومن ، نم  هب  وا  هک  یمتس  ضوع  رد  ادنوادخ 

یهلا وفع  هب  يرامیب ، زا  ندش  نوریب 

َكِْوفَع َیلِإ  ِیتَّلِع  ْنَع  یِجَرْخَم  ْلَعْجا  َو 

6/15 .هد رارق  تتشذگ  وفع و  هب  ار  يرامیب  زا  مندش  نوریب  و 

شباقع هب  تبسن  ادخ ، وفع  يرترب 

ِِهباَقِع ْنِم  یَلْعَأ  ُهُْوفَع  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 

.تسا رترب  شرفیک  زا  وا  شیاشخب  هکنآ  ییوت  و 

7/16

هدننکوفع يادخ 

ِْوفَْعلِاب َکَسْفَن  َْتیَّمَس  يِذَّلا  َْتنَأ 

.يداهن مان  هدنیاشخب  ار  دوخ  هکنآ  ییوت 

18/16

...ٌروُفَغ ٌّوُفَع  ...َکَّنِإ 

12/25 .يا هدنزرمآ  هدنیاشخب  وت  انامه 

ادخ زا  وفع ، بلط  ّتلع 

یِّنَع ُفْعاَف  ِْوفَْعلِاب  َکَسْفَن  َْتیَّمَس  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 

18/16 .رذگرد نم  زا  سپ  يداهن ، مان  هدنیاشخب  ار  دوخ  هکنآ  ییوت  و 

یِّنَع ُفْعاَف  َءاَسَأ  ْنِإ  َكِْدبَع َو  ْنَع  ٌْوفَع  َْکیَلَع  َقیِضَی  َْنل  َو 

10/32 .رذگرد نم  زا  سپ  تسین ، راوشد  وت  رب  هدرک ، دب  هچ  رگ  تا  هدنب  زا  تشذگ  و 
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ادخ دزن  هدنب ، وفع  ندوب  دنیاشوخ 

ِیَتبوُقُع ْنِم  َْکَیلِإ  ُّبَحَأ  یِّنَع  َكَْوفَع  َّنَِأل  َو  ...

26/16 .تسا نم  رفیک  زا  رت  بوبحم  وت  دزن  نم  شیاشخب  هک  تسور  نآ  زا  و  ...

یهلا وفع  هب  هدنب ، ندرگ  نتخاس  دازآ 

َكِْوفَِعب اَهِْقتْعَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ُبُونُّذلا ، اَْهتَّقَرَأ  ْدَق  ِیتَبَقَر  ِهِذَه  َّمُهَّللا َو 

نآ دوخ  تشذگ  هب  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  هدومن ، کیراب  ار  نآ  ناهانگ  هک  تسا  نم  ندرگ  نیا  ادـنوادخ و 
29/16 .نک دازآ  ار 

وا یگتسیاش  مدع  هدنب و  وفع 

ٍقاَقِْحتْسِاب ِیل  ٍبِجاَو  ُْریَغ  َِکلَذ  َّنِإَف  َكَْوفَع  ُّقِحَتْسَأ  َنیِح  یِّنَع  وُفْعَت  ...َْتنُک  ْنِإ  َو 

31/16 .تسین نم  ندوب  راوازس  زا  نآ  هک  یتسردب  سپ  مدرگ ، وت  شیاشخب  ّقحتسم  هک  هاگنآ  ییاشخبب  ارم  رگا  و 

یهلا وفع  هدشاهر  هدنب ،

َكِْوفَع َقِیلَط  ِیْنلَعْجا  َو 

33/16 .هد رارق  تتشذگ  هدشاهر  ارم  و 

یهلا وفع  يوس  هب  ندومن  مزع 
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ُتْدَصَق َكِْوفَع  َیلِإ  ...َّمُهَّللا 

.ما هدومن  گنهآ  وت  شیاشخب  يوس  هب  ادنوادخ 

15/20

یهلا وفع  هب  هدنب ، رمع  ندناسر  نایاپ  هب 

ِیلَجَأ َكِْوفَِعب  ِْمتْخا  َّمُهَّللا 

.هد نایاپ  دوخ  شزرمآ  اب  ارم  ِیگدنز  ادنوادخ 

28/20

( شتمحر هعس  هب  تبسن   ) ادخ وفع  نتسنادن  گرزب 

ُهَتْمِحَر ُْهنَع َو  َتْوَفَع  ْنِإ  َكَْوفَع  ُمِظْعَتْسَی  َال  َو 

10/31 .درامشن گرزب  ار  تتشذگ  يدروآ ، محر  وا  هب  یتشذگ و  وا  زا  رگا  و 

شباتک رد  ادخ  نخس  اه ؛ يدب  شیاشخب 

ِتاَئِّیَّسلا ِنَع  وُفْعَت  ...َکَّنِإ  َِکباَتِک  ِمَکُْحم  ِیف  یَِهلِإ  اَی  َْتُلق  ْدَق  َو 

15/31 .يرذگ یمرد  اه  يدب  زا  انامه  يا  هدومرف  تراوتسا  باتک  رد  نم ، يادخ  يا  و 

يدب وفع  نماض  ادخ ،

َْتنِمَض اَمَک  ِیتاَئِّیَس  ْنَع  ُفْعا  َو 

15/31 .رذگرد میاه  يدب  زا  يا ، هدرک  تنامض  هک  نانچنآ  و 

زا دوخ ، رادرک  یتشز  شیاشخب  تساوخرد 

ادخ

ِیْلِعف َءوُس  َُکبِهْوَتْسَأ  ...یِّنِإ  َّمُهَّللا 

21/31 .مبلط یم  شیاشخب  وت  زا  مرادرک ، یتشز  زا  نم  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ ،
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یهلا وفع  وترپ  رد  ندش  نمیا 

َكُْوفَع یِّنِمْءُوْیلَف  َياَیاَطَخ  ِیْنتَلَجْوَأ  ْدَق  َو 

25/31 .دنادرگ نمیا  ارم  تشیاشخب  دیاب  سپ  هدناسرت ، ارم  میاهاطخ  و 

يدنوادخ وفع  هب  هدنب ، نتخیوآ 

َكِْوفَع ْنِم  ِِهب  ٌمِصَتْعُم  اَنَأ  اَم  اَّلِإ  ِلاَمْآلا  ُمَصِع  یِّنَع  ْتَعَّطَقَت  َو 

9/32 .ما هدز  گنچ  نآ  هب  هک  تشیاشخب  زج  هدیرب ، نم  زا  وزرآ  ياه  هتشر  و 

ادخ رب  هدنب ، وفع  ندوبن  راوشد 

...َكِْدبَع ْنَع  ٌْوفَع  َْکیَلَع  َقیِضَی  َْنل  َو 

.تسین راوشد  وت  رب  تا ، هدنب  زا  تشذگ  و 

10/32

هدنب زا  ادخ ، وفع  ندومنن  یهاتوک 

َكُْوفَع ِینوُد  َّنَرُصْقَی  َال  َو  َُکلْضَف ، یِّنَع  َّنَقیِضَی  اَلَف 

15/32 .دنک یهاتوک  نم  زا  تشیاشخب  دیامن و  یگنت  نم  زا  وت  لضف  ادابم  سپ 

یهلا وفع  هب  هدنب ، ناهانگ )  ) ندناشوپ
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...ِءاَقَْبلا ِراَد  ِتاَحیِضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف  ...َكِْوفَِعب  ِینَتْرَتَس  ْذِإ  َّمُهَّللا َو 

21/32 .زاس نمیا  ارم  یقاب ، يارس  ياه  ییاوسر  زا  سپ  يدناشوپ ، تشیاشخب  هب  ارم  هک  نونکا  ادنوادخ و 

وا وفع  تساوخرد  يارب  ادخ ، هاگرد  هب  يراز 

َكِْوفَع ِلاَءوُس  ِیف  َْکَیلِإ  ُلِهَْتبَن  َو 

3/36 .مینک یم  يراز  وت  يوس  هب  تششخب ، تساوخرد  يارب  و 

تشذگ وفع و  ادخ ، هار 

ُْوفَْعلا َکَلِیبَس  ...ُلاَْضفِْإلا َو  َکَتَّنُس  َّنَأ  َِکلَذ 

.تسا شیاشخب  وت  هار  ششخب و  وت  ّتنس  اریز 

7/37

اطع نیرتالاب  وفع ،

َنِیبِّرَقَتُْملا ِتاَلِص  یَلْعَأ  َو  َنِیقِّدَصَتُْملا ، ِتاَقَدَص  یَکْزَأ  ...ْمُْهنَع  ِْوفَْعلا  َنِم  ِِهب  ُتْحَمَس  اَم  ْلَعْجا  َو 

رارق ناـیوج  بّرقت  ياـه  شـشخب  نیرتـالاب  ناگدـنهد و  هقدـص  ياـه  هقدـص  نیرت  هزیکاـپ  مدرک ، نم  هک  ار  ناـشیا  زا  تشذـگ  و 
2/39 .هد

هدنب طّسوت  نارگید  وفع  ضوع  رد  یهلا ،  وفع 

َكَْوفَع ْمُْهنَع  يِْوفَع  ْنِم  ِینْضِّوَع  َو 

3/39 .هد ضوع  نم  هب  ار  تدوخ  تشذگ  ناشیا ، زا  متشذگ  ياج  هب  و 

ادخ زا  سفن ، شیاشخب  تساوخرد 

ٍءوُس ْنِم  اَِهب  َِعنَتْمَتِل  اَهُْقلَْخت  َْمل  ِیتَّلا  َیِسْفَن  یَِهلِإ -  اَی  َُکبِهْوَتْسَأ - 

7/39 .يوش تیامح  نایز  زا  نآ  ببس  هب  ات  يدیرفاین  ار  نآ  هک  مهاوخ  یم  ار  مسفن  ششخب  وت  زا  نم  يادخ  يا 

یهلا وفع  ندوب  ریگارف 
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َنیِِملاَّظلا َكُْوفَع  َلِمَش  ْدَق  ْمَک  َو 

.تفرگ ارف  ار  نارگمتس  هک  توفع  رایسب  هچ  و 

9/39

شیاشخب تساوخرد  و  ندرک ، متس  دوخ  هب 

یِسْفَن اَهِْملُظ  یَلَع  یِسْفَِنل  ْبَه  َو 

.شخبب 9/39 ما ، هدرک  دوخ  هب  هک  یملظ  رطاخ  هب  ارم  و 

نتشگ وا  وفع  هدشاهر  ادخ ، مشخ  دنب  زا 

َکِطْخُس ِراَسِإ  ْنِم  َكِْوفَع  َقِیلَط  َحَبْصَأَف  ...َنِیئِطاَْخلا  ِعِراَصَم  ْنَع  َكِزُواَجَِتب  ُهَتْضَْهنَأ  ْدَق  ْنَم  َهَوْسُأ  ِیْنلَعْجا  َو 

هب سپ  .يدرک  دنلب  ناراکاطخ  ياه  هاگ  ْنداتفا  زا  ار  وا  دوخ ، تشذگ  اب  هک  نادرگ  یسک  هوسا  ارم  و 
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10/39 .تسا هدیدرگ  اهر  تمشخ ، دنب  دیق و  زا  توفع  هطساو 

ناضمر هام  ياه  بش  رد  یهلا ، وفع  اب  ندش  دازآ 

ِباَقِّرلا َْکِلت  ْنِم  اََنباَقِر  ْلَعْجاَف  ...َكُْوفَع  اَهُِقتُْعی  ٌباَقِر  اَذَه  اَنِرْهَش  ِیلاََیل  ْنِم  ٍهَْلَیل  ِّلُک  ِیف  ََکل  َناَک  اَذِإ  َو 

نآ زا  ار  ناگدنب  ام  سپ  دنک ، یم  دازآ  ار  اهنآ  وت ، وفع  هک  دشاب ، یناگدنب  وت  يارب  ام ، هام  نیا  ياه  بش  زا  بش  ره  رد  هچنانچ  و 
.هد رارق  ناگدنب 

14/44

ّتلع نودب  ناسحا  یهلا ، وفع 

ٌلُّضَفَت َكُْوفَع  َو 

4/45 .تسا لّضفت  يور  زا  تشیاشخب  و 

یهلا وفع  زا  یمرک  هدنب ،) رب  تّجح  مامتا  )

ُمیِرَک اَی  َكِْوفَع  ْنِم  اًمَرَک  ...ِْهَیلِإ  ِراَذْعِْإلا  ِلوُط  ْنَع  اَّلِإ  ...ْمُهُِکلاَه  َْکیَلَع  َِکلْهَی  اَْلیَِکل  َِهبْوَّتلا  َیلِإ  ْمُهَتَلَجاَعُم  ُكُْرتَت  َو 

ياهرذع زا  دعب  رگم  .دوشن  كاله  وت  رطاخ  هب  ناشیا ، هدنوش  كاله  ات  ینک ، یم  كرت  ار  ناشیا  رفیک  رد  باتش  هبوت ، ماگنه  ات  و 
9/45 !. میرک يا  تسوت ، تشذگ  زا  تمارک ، همه ) نیا   ) هک .وا  رب  ناوارف 

ناگدنب يارب  دنوادخ ، وفع  ِرد  ندوشگ 

َكِْوفَع َیلِإ  ًابَاب  َكِداَبِِعل  َتْحَتَف  يِذَّلا  َْتنَأ 

10/45 .يا هدوشگ  تشیاشخب  يوس  هب  يرد  تناگدنب ، يارب  هکنآ  ییوت 

یهلا وفع  هب  ناگدنب ، زا  ادخ  نتشذگرد 

َكِْوفَِعب اَّنَع  ُفْعا  َو 

47/45 .رذگرد ام  زا  دوخ  وفع  هب  و 

یهلا وفع  هدننک  بلج  رطف ، دیع  زور 

ٍْوفَِعل ِِهبَلْجَأ  اَْنیَلَع  َّرَم  ٍمْوَی  ِْریَخ  ْنِم  ُْهلَعْجا  َو 
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48/45 .دشاب وفع  يارب  زور ، نیرت  هدننک  بلج  هک  هد  رارق  تسا  هتشذگ  ام  رب  هک  ییاهزور  نیرتهب  زا  ار  نآ  و 

هفرع زور  رد  ادخ ، وفع  ماعنا 

َكِْوفَِعب ِهِیف  َْتنَنَم  ...ٌمْوَی  َهَفَرَع  ُمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 

66/47 .يا هتشاد  ینازرا  نآ  رد  ار  تشیاشخب  هک  تسا  يزور  هفرع ، زور  نیا  ادنوادخ ،

شوفع هب  دیما  اب  ادخ ، ینامرفان  هب  مادقا 

َكِْوفَِعل اًیِجاَر  َكِدیِعَِوب ، اًفِراَع  ِْهیَلَع  َمَْدقَأَف 

68/47 .درک مادقا  اه  ینامرفان  نآ  رب  تشیاشخب ، هب  يراودیما  تدیدهت و  هب  ملع  اب  سپ 

ندش ادخ  میلست  یهلا و  وفع 

َكِْوفَع ْنِم  َْکَیلِإ -  ِهِدَِیب  یَْقلَأ  ْنَم  یَلَع  ِِهب -  ُدوَُجت  اَِمب  َّیَلَع  ْدُج  َو 
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.یشخب یم  تسا  هدیدرگ  وت  میلست  توفع  رطاخ  هب  هک  یسک  هب  هک  ار  يزیچ  نامه  شخبب  نم  هب  و 

70/47

باقع هب  تبسن  وفع ، هب  ادخ  یگتسیاش 

َِبقاَُعت ْنَِأب  َْکنِم  َیلْوَأ  َوُفْعَت  ْنَِأب  َکَّنَأ  ...ُمَلْعَأ 

116/47 .ینک رفیک  هکنیا  ات  يرت  هتسیاش  شیاشخب  هب  وت  هک  یتسرد  هب  مناد  یم 

یهلا وفع  تّذل  هب  هدنب ، یبایماک 

َكِْوفَع َدَْرب  ِینْدِجْوَأ  َو 

.نادرگ بایماک  تشیاشخب ، تّذل  زا  ارم  و 

125/47

یهلا وفع  و  هعمج ، نابرق و  دیع  زور 

َكِْوفَع َءاَجَر  ...ِیتَِئیْهَت  َمْوَْیلا  َِتناَک  َيَالْوَم  اَی  َْکَیلِإَف 

.موش لئان  وت  شزرمآ  هب  هک  دیما  نیدب  .میآ  وت  يوس  هب  ات  هتشگ  اّیهم  زورما  نم ، رورس  يا  سپ 

5/48

یهلا میظع  وفع  هب  ناراکاطخ ، شیاشخب 

َنِیئِطاَْخلا ِنَع  ِِهب  َتْوَفَع  يِذَّلا  َكِْوفَع  َمیِظَع  وُجْرَأ  َُکْتیَتَأ 

7/48 .یتشذگ ناراکاطخ  ریصقت )  ) زا نآ  اب  هک  یشیاشخب  مراودیما ، تگرزب  شیاشخب  هب  هک  یلاح  رد  ما ، هدمآ  وت  هاگرد  هب 

وا وفع  هب  نتشاد  دیما  ادخ و  هاگرد  هب  ندمآ 

َكِْوفَع َمیِظَع  وُجْرَأ  َُکْتیَتَأ 

7/48 .مراودیما تگرزب  شیاشخب  هب  هک  یلاح  رد  ما ، هدمآ  وت  هاگرد  هب 

یهلا وفع  ندوب  گرزب 
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ٌمیِظَع ُهُْوفَع  ...ْنَم  اَیَف 

8/48 .تسا گرزب  شتشذگ  هک  یسک  يا  سپ 

وا وفع  اب  ادخ ، مشخ  ندنادرگزاب 

َكُْوفَع اَّلِإ  َکَطَخَس  ُّدُرَی  ...َْسَیل  َّمُهَّللا 

13/48 .دناشن یمن  ورف  تشیاشخب  زج  ار  وت  مشخ  ادنوادخ 

یهلا وفع  هب  دیما  ببس  هب  شیوخ ، نتخاسن  كاله 

يِدَِیب ُْتیَْقلََأل  ٍءْیَش  َّلُک  َلِمَش  يِذَّلا  َكِْوفَع  ْنِم  ُلِّمَءوُأ  ِیتَّلا  ُِفقاَوَْملا  َال  ْوَلَف 

.متخاس 3/50 یم  كاله  ار  دوخ  دوبن ، دریگ  یمارف  ار  يزیچ  ره  مدنموزرآ و  تشیاشخب  زا  هک  یهاگیاج  رگا  سپ 

یهلا وفع  ندوب  میدق 

َكُْوفَع ِینَلَمَش  اًمیِدَقَف  یِّنَع  ُفْعَت  ْنِإ  َو 

هک تسینامزرید  زا  سپ  يرذگرد ، نم  زا  رگا  و 
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4/50 .تسا هتفرگارف  ارم  تشیاشخب 

رفیک باقع 

داقتعا دیاقع 

نامیپ دقع 

برقع

خزود شتآ  هدوشگ  ناهد  ياه  برقع 

اَهُهاَْوفَأ ِهَرِغاَْفلا  اَِهبِراَقَع  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو 

31/32 .مرب یم  هانپ  وت  هب  تسا ، هدوشگ  ناشناهد  هک  نآ  ياه  برقع  زا  و 

لقع

دنمزاین زا  دنمزاین  تساوخرد  ّتلع  لقع ، یهارمگ 

ِِهْلقَع ْنِم  ٌهَّلَض  ...ِجاَتْح  _ ُْملا َیلِإ  ِجاَتْح  _ ُْملا َبَلَط  َّنَأ  ُْتیَأَر  َو 

5/28 .تسا درِخ  یهارمگ  زا  دنمزاین ، زا  دنمزاین  تساوخرد  متسناد ، و 

یهلا تعاط  و  اه ، لقع  تلفغ 

َکَتَعاَط ِلوُقُْعلا  ِلوُهُذ  َْدنِع  ِیْبلَق  ْبِرْشَأ  َو 

130/47 .نک باریس  دوخ  تعاط  هب  اه ، لقع  ِتلفغ  ماگنه  ار  ملد  و 

ادخ زا  هدنب ، لقع  يرازگ  ساپس 

ِیْلقَع ِیناَِسل َو  یِسْفَن َو  َكُدَمَْحت 

.دننک 6/51 یم  يرازگ  ساپس  ار  وت  ملقع ، منابز و  منت و 

داقتعا هدیقع 

هقالع
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ناهانگ ياه  یگتسباو  قیالع و  ندش  هتسش  لماع 

اَنِراَزْوَأ َِقئاَلَع  اَِنبُوُلق َو  َنَرَد  ِِهب  ْلِسْغا  َو 

11/42 .يوشب ار  نامناهانگ  ياه  یگتسباو  نامیاه و  لد  یکرچ  نآرق ،)  ) نآ هلیسو  هب  و 

هناشن تمالع 

ملع

راگدرورپ ّتیبوبر  هب  ملع 

ِِهتَِّیبُوبُِرب ِْملِْعلا  ِباَْوبَأ  ْنِم  اََنل  َحَتَف  ...اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

10/1 .دوشگ ام  رب  ار  شا  يراگدرورپ  هب  ملع  زا  ییاهرد  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

زیچ همه  رب  ادخ ، ملع  هطاحا 

ِعیِمَج ْنِم  ُهُْملِع  ِِهب  َطاَحَأ  اَم  َدَدَع  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 
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ِءاَیْشَْألا

27/1 .دراد هطاحا  نآ  هب  اهزیچ -  همه  زا  شملع -  هچنآ  هرامش  هب  ار ، وا  ساپس  سپ 

اًْملِع ًهَمْحَر َو  ٍءْیَش  َّلُک  َْتعِسَو  يِذَّلا  َْتنَأ 

5/16 .يا هتفرگ  ربرد  ار  زیچ  همه  شناد ، تمحر و  اب  هکنآ  ییوت 

ناگتشرف راک  تلزنم و  هب  هدنب ، ملع  مدع 

ُهَْتلَّکَو ٍْرمَأ  ِّيَِأب  و  َْکنِم ، ُهَناَکَم  ْمَْلعَن  َْمل  َو  ُهَرْکِذ ، اَنْمَهْوَأ  ْنَم  َو  ...

22/3 .میناد یمن  يا ، هدرپس  وا  هب  هک  ار  یتّیرومأم  وت و  هاگشیپ  رد  ار  شهاگیاج  میدربن و  ار  شمان  هک  يا ) هتشرف   ) ره و  ...

هدنب نتشگ  اناد  ادخ و  ییامنهار 

ْمَْلعَی ِهِدْهَت  ْنَم  ...َّنِإ 

.دوش یم  اناد  ینک ، تیاده  هک  ار  سک  ره  اریز 

9/5

ملع نودب  نتفگ  نخس 

ٍْملِع ِْریَِغب  ِْملِْعلا  ِیف  َلوُقَن  ...ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

4و1/8 .مییوگب نخس  یهاگآ  نتشاد  نودب  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

ادخ رب  هانگ ، شیاشخب  ندوبن  گرزب  هب  هدنب  ملع 

َکُمَظاَعَتَی َال  ِمیِظَْعلا  ِْبنَّذلا  ِنَع  َْوفَْعلا  َّنَِأب  ٍِملاَع  ...ََهبَْوت  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ 

گرزب وـت  رب  گرزب ، هاـنگ  شیاـشخب  دـناد  یم  هک  یـسک  تشگزاـب  مدرگ ، یمزاـب  وـت  يوـس  هب  ما ) هداتـسیا  هک   ) ناـکم نـیا  رد 
13و12/12 .تسین

دناد یم  هدنب  هچنآ 

َكِدْجُو ِیف  ٌریِسَی  َُکلَأْسَأ  اَم  َرِیثَک  َّنَأ  ُتِْملَع 
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19/13 .تسا كدنا  وت  ییاراد )  ) دزن منک  تساوخرد  دایز  وت  زا  هچ  ره  متسناد  و 

...ِِهیْأَر ْنِم  ٌهَفَس  ِجاَتْح  _ ُْملا َیلِإ  ِجاَتْح  _ ُْملا َبَلَط  َّنَأ  ُْتیَأَر 

5/28 .تسا هشیدنا  یکبس  زا  دنمزاین ، زا  دنمزاین  تساوخرد  متسناد ،

ٌْملُظ َکِمْکُح  ِیف  َْسَیل  ُهَّنَأ  ُتِْملَع  ْدَق 

.تسین متس  وت  نامرف  رد  هک  ما  هتسناد 

15/48

َکِفَنَک ِّلِظ  َیلِإ  يَوَأ  ْنَم  ُدَهَطُْضی  َال  ُهَّنَأ  اًِملاَع  ...یَِهلِإ  اَی  َُکْتیَداَنَف 

10/49 .دروخ یمن  تسکش  دََرب ، هانپ  وت  تمحر  هیاس  هب  هک  ره  متسناد  یم  هک  یلاح  رد  مدناوخ ، ار  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 

هدنب رب  هدیسر ، ِمتس  هب  ادخ  ملع 

َتْرَظَح اَّمِم  ٍناَُلف  ِْنب  ِناَُلف  ْنِم  ِیَنلاَن  اَم  یَِهلِإ ، اَی  َتِْملَع ، ْدَق 
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5/14 .يا هدومن  یهن  وت  هک  هدیسر  نم  هب  ییاهزیچ  سک  نالف  دنزرف  سک  نالف  زا  یناد  یم  وت  نم ، يادخ  يا 

ینّابر مولع  نتخومآ 

ِهَِّیناَّبَّرلا ِمُولُْعلا  ِهَفِْرعَم  ِیف  ِْهیَلَع  َِکب  َرَهْظَتْسا  ...ْنَم  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

، دنک مادقا  وا  ّدـض  رب  ات  تساوخ  يرای  وت  زا  ییادـخ  ياه  ملع  تخانـش  هار  رد  هک  ره  ّقح  رد  ار  اه  هتـساوخ  نیا  همه  ادـنوادخ و 
.امرف تباجا 

11/17

ندومن هدنب  يزور  ار  لمع  اب  ِملع 

ٍلاَمِْعتْسا ِیف  اًْملِع  ...ِیْنقُزْرا  َو 

27/20 .امرف يزور  لمع ، اب  ملع  ارم  و 

هدنب راک  حالص  هب  ادخ  ملع 

...ِیتَرِخآ َياَْینُد َو  ِْرمَأ  ْنِم  ِینُِحلُْصی  اَم  ُمَْلعَت  ْدَق  َّمُهَّللا 

10/22 .یناد یم  دنک  یم  حالصا  ار  مترخآ  نم و  يایند  راک  هچنآ  وت  ادنوادخ 

تسا بجاو  دنزرف  رب  نیدلاو ، هرابرد  هچنآ  نتسناد 

اًماَْهلِإ َّیَلَع  اَمَُهل  ُبِجَی  اَم  َْملِع  ِینْمِْهلَأ  َو 

3/24 .نک ماهلا  نم  هب  تسا ، بجاو  نم  رب  نانآ  ّقح  رد  هک  ار  هچنآ  نتخومآ  و 

دنزرف يارب  تابجاو ،  نتخومآ  ِنتخاس  مهارف 

اًماَمَت ِهِّلُک  َِکلَذ  َْملِع  ِیل  ْعَمْجا  َو  ...

3/24 .امن مهارف  نم  يارب  لماک  روط  هب  ار  نآ  همه  نتسناد  و  ...

ییاناد وترپ  رد  ییانیب 

...ِهِْملِع ْنِم  ِینُرِّصَُبت  امِیف  ِذوُفُّنِلل  ِینْقِّفَو  َو 
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3/24 .هد قیفوت  ینک ، یم  میانیب  شنتسناد  هب  هچنآ  ماجنا  يارب  ارم  و 

ادخ ندوب  اناد  میلع و 

...ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ...َکَّنِإ 

12/25 .ییاناد ياونش  وت  انامه 

ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  ُمیِحَّرلا ، ُنَمْحَّرلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

6/47 .میکح ياناد  نابرهم ، هدنشخب  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

هدنب زار  هب  ادخ ، ییاناد 

اًعوُضُخ ُْهنِم  ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اَم  ِهِّرِس  ْنِم  َکََّثبَأ  َو 

9/31 .هدرک راکشآ  تیارب  يرتاناد -  نآ  هب  دوخ  هک  ار  هچنآ  شیاهزار -  زا  عوضخ ، اب  و 

ناگدنب گرزب  ناهانگ  هب  یهلا ، ملع 

َکِْملِع ِیف  ِِهب  َعَقَو  اَم  ِمیِظَع  ْنِم  َِکب  َثاَغَتْسا  َو 
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9/31 .هتساوخ کمک  وت  زا  هدش ، راتفرگ  نآ  هب  یناد  یم  هک  یگرزب  ناهانگ )  ) رد و 

هدنب رادرک  هب  ادخ ، ییاناد 

...ُْتلِمَع اَِمب  ُمَلْعَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.يرتاناد میاهراک ، هب  وت  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ 

17/31

هانگ شزرمآ  ادخ و  ملع 

َتِْملَع اَم  ِیل  ْرِفْغاَف  ُْتلِمَع  اَِمب  ُمَلْعَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

17/31 .زرمایب یناد ، یم  نم  زا  هانگ )  ) هچنآ سپ  .يرتاناد  میاهراک ، هب  وت  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ 

ِیبُونُذ ْنِم  ُمَْلعَت  اَم  ِیل  ْرِفْغا  َو 

.زرمایب یناد ، یم  نم  زا  هک  ار  یناهانگ  و 

13/51

هدنب ياه  يراتفرگ  هب  ادخ ، ملع 

یَْسنَی َال  يِذَّلا  َکِْملِع  َّنُهُّلُک ِب ..._ ...ٌتاَِعبَت َو  َّیَلَع  َّمُهَّللا َو 

18/31 .دراد رارق  دنک ، یمن  شومارف  هک  وت  ملع  رد  اهنآ  همه  تسا و  ییاه  يراتفرگ  مدرم ) قوقح  زا   ) ارم ادنوادخ و 

یهلا ملع  رد  یشومارف  مدع 

یَْسنَی َال  يِذَّلا  َکِْملِع  َو  ُماَنَت ، َال  ِیتَّلا  َِکْنیَِعب  َّنُهُّلُک  ...

18/31 .دراد رارق  دنک ، یمن  شومارف  هک  وت  ملع  رد  دباوخ و  یمن  هک  وت  مشچ  شیپ  اهنآ  همه  ...

هدنب نتسکش  هبوت  هب  ادخ ، بیغ  ملع 

َِکلَذَک َنوُکَأ  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإَف  ...ِِهَتبْوَِتل  ٌخِساَف  َكَْدنِع  ِْبیَْغلا  ِْملِع  ِیف  َوُه  َْکَیلِإ َو  َباَت  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا 

هک مرب  یم  هاـنپ  وت  هب  نم  اـنامه  سپ  دـشاب ، نکـش  هبوت  تناـهنپ ، ملع  رد  یلو  دومن  هبوت  تهاـگرد  هب  هک  يا  هدـنب  ره  ادـنوادخ ،
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20/31 .مشاب نینچنیا 

یناهن ياهراک  هب  ادخ ، ملع 

َکُْملِع ِلاَمْعَْألا  اَیاَفَخ  یَلَع  َفَرْشَأ  ْدَق  َّمُهَّللا َو 

.تسا هاگآ  ام ، ناهنپ  لامعا  رب  وت  ملع  ادنوادخ 

11/32

وا زا  ریخ  بلط  ببس  ادخ ، ملع 

َکِْملِِعب َكُریِخَتْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

1/33 .مراد ریخ  ِتساوخرد  وت  زا  تملع  هب  نم  انامه  ادنوادخ ،

( اطخ  ) ندناشوپ ادخ و  ملع 

َکِْملِع َدَْعب  َكِْرتِس  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

1/34 .تملع زا  سپ  تندناشوپ  اطخ )  ) رب ار ، وت  ساپس  ادنوادخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هب  نآرق ، ياه  یتفگش  ملع  ماهلا 

اًلَّمَکُم ِِهِبئاَجَع  َْملِع  ُهَتْمَْهلَأ  َو 

5/42 .يدرک ماهلا  وا  هب  لماک ، تروص  هب  ار  شیاه  یتفگش  هب  ملع  و 
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مالسلا مهیلع  دّمحم  لآ  ثاریم  نآرق ، ریسفت  ملع 

اًرَّسَفُم ُهَْملِع  اَنَْتثَّرَو  َو 

.يداد ثرا  ام  هب  هدشریسفت ، ار  نآ  ملع  و 

5/42

نارگید رب  نآرق ، ملع  نارب  ثاریم  يرترب 

ُهَْملِع َلِهَج  ْنَم  یَلَع  اَنَْتلَّضَف  َو  اًرَّسَفُم ، ُهَْملِع  اَنَْتثَّرَو  َو 

5/42 .يدیشخب يرترب  دوب ، نادان  نآ  ملع  هب  هک  یسک  رب  ار  ام  يداد و  ثرا  ام  هب  هدشریسفت ، ار  نآ  ملع  و 

یهلا ملع  زا  يزیچ ، ندشن  ناهنپ 

ٍءْیَش ُْملِع  ُْهنَع  ُبُْزعَی  َال  َو 

2/47 .تسین ناهنپ  وا  ملع  زا  يزیچ  و 

وا ربارب  رد  عضاوت  و  ادخ ، ملع  هطیح )  ) رد نتفرگ  رارق 

َکِْملِع ِیف  يَرَج  ْنَم  ََکل  َعَضَخ  َکَناَْحبُس 

26/47 .تشگ نتورف  وت  يارب  تفرگ ، رارق  وت  ملع  رد  هک  ره  یهّزنم ! كاپ و 

یهلا ملع  ناراد  هنازخ 

َکِْملِع َهَنَزَخ  ْمُهَْتلَعَج  َو  َكِْرمَِأل ، ْمُهَتْرَتْخا  َنیِذَّلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِِبئاَطَأ  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

دورد شا  هداوناخ  نارت  هزیکاپ  رب  نم ، راگدرورپ 

56/47 .يداد رارق  تملع  ناراد  هنیجنگ  ار  نانآ  يدیزگرب و  دوخ  نامرف  يارب  هک  نانآ  تسرف ،

نآ هب  هدنب ، ملع  مدع  هدنب و  زا  ادخ  ینابهگن 

اَِهب ِینیِقَت  ًهَطاَیِح  ُمَلْعَأ  َال  ُْثیَح  ْنِم  ِینْطُح  َو 

132/47 .ییامن يرادهگن  ارم  نآ  اب  هک  یندرک  هطاحا  .نک  هطاحا  مناد ، یمن  هک  ییاج  زا  ارم  و 
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شنیرفآ رد  وا  ندوبن  مهتم  ادخ و  ییاناد 

...َکِْقلَخ یَلَع  ٍمَهَّتُم  ُْریَغ  ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اَِمل  ...

9/48 .یتسین مهّتم  تندیرفآ  رد  يرتاناد و  نآ  هب  وت  هکنیا  يارب  ...

هدنب هتشذگ  ناهانگ  هب  ادخ  ملع 

...َتِْملَع ْدَق  اَم  یِّنِم  َمَّدَقَت  ْدَق  َو 

2/50 .یناد یم  وت  هک  هدز  رس  یناهانگ )  ) نم زا  نیا  زا  شیپ  و 

هدنب دوخ  زا  هانگ ،) یتشز  هب   ) ادخ ندوب  رتاناد 

یِّنِم ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اَم  ...یِّنِم  َمَّدَقَت  ْدَق  َو 

2/50 .يرتاناد اهنآ  هب  نم  زا  وت  هک  هدز  رس  یناهانگ )  ) نم زا  نیا  زا  شیپ  و 

قلخ نیرتاناد 

َِکب ْمُهُمَلْعَأ  ََکل  َکِْقلَخ  یَشْخَأ  َکَناَْحبُس 
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2/52 .تسوت ییایربک )  ) هب اهنآ  نیرت  هاگآ  وت ، زا  تناگدیرفآ  نیرت  هدنسرت  یهّزنم ! كاپ و 

راکشآ ینلع 

يولع

يولع تلزنم  ماقم و 

ِءاَْضیَْبلا ِهَّیِوَلَْعلا  َو  ِهَعِیفَّرلا ، ِهَّیِدَّمَح  _ ُْملِاب َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإَف  َّمُهَّللا 

.میوج یم  یکیدزن  وت  يوس  هب  يولع ، یمارگ  ماقم  يدّمحم و  هیاپدنلب  تلزنم  هب  نم  سپ  ادنوادخ ،

16/49

دمع

ناضمر هام  رد  يدمع ، هانگ  باکترا 

َكِْرتِِسب اَنُْرتْسا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...اَّنِم  ٍدُّمَعَت  یَلَع  ٍهَئیِطَخ  ْنِم  ِهِیف  اَْنبَسَتْکا  ...اَم  َّمُهَّللا َو 

دوخ هدرپ  هب  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  میتفر ؛ شراب  ریز  دمع  يور  زا  هام )  ) نآ رد  ام  هک  ییاطخ  ادنوادخ و 
.ناشوپب

47/45

ادخ زا  هدنب ، ینامرفان  ندوب  يدمع 

اًدِّمَعَتُم َكاَصَع  يِذَّلا  اَنَأ 

.مدرک ینامرفان  ار  وت  دمع ، يور  زا  هکنآ  منم 

78/47

یگدنز رمع 

دابآ نارمع 

هرمع
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هرمع اب  هدنب ، رب  ندرازگ  ّتنم 

ِهَرْمُْعلا ِّجَْحلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َّمُهَّللا َو 

.هرمع ّجح و  هب  راذگ  ّتنم  نم  رب  ادنوادخ و 

4/23

هرمع رد  هدنب ، رمع  هدنامزاب  نداد  رارق 

َکِهْجَو َءاَِغْتبا  ِهَرْمُْعلا  ِّجَْحلا َو  ِیف  يِرْمُع  َِیقَاب  ْلَعْجا  َو 

133/47 .هد رارق  هرمع  ّجح و  رد  تدوخ ، ياضر  يارب  ار  ما  یگدنز  یقاب  و 

رادرک لمع 

نداد ماجنا  ندرک  لمع 

ییوج هزیتس  دانع 

راهم نانع 

هّجوت تیانع 
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ضوع

رگیدکی ياج  هب  زور ، بش و  ینیزگیاج 

ِِهب ْمُهوُذْغَی  امِیف  ِداَبِْعِلل ، ُْهنِم  ٍریِدْقَِتب  ِهِیف  ُهَبِحاَص  ُِجلُوی  َو  ِِهبِحاَص ، ِیف  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  َّلُک  ُِجلُوی 

.دهد يزور  ناگدنب  يارب  ات  دهد  یم  رارق  رگیدکی  ياج  ار  زور  بش و  زا  کی  ره  شریدقت  هب  انب 

4/6

هدنب هب  هدیسر  ِمتس  ضوع  رد  یهلا ، وفع 

َكَْوفَع ِیل  ِهِْملُظ  ْنِم  ِینْضِّوَع  ...َّمُهَّللا 

9/14 .شخبب ارم  دومن ، نم  هب  وا  هک  یمتس  ضوع  رد  ادنوادخ 

هدنب اب  نمشد  يراتفردب  ضوع  رد  ادخ ، تمحر 

َکَتَمْحَر ِیب  ِهِعِینَص  ِءوُِسب  ِیْنلِْدبَأ  ...َّمُهَّللا 

9/14 .نک اطع  نم  هب  ار  تتمحر  شا ، يراتفردب  ياج  هب  ادنوادخ 

يزیچ اب  هتسیاش ، يراگتسر  ندرکن  ضوع 

ِِهب ُلِْدبَتْسَأ  َال  ٍِحلاَص  يًدُِهب  ِینْعِّتَم  َو 

5/20 .زاس دنمرهب  منکن ، ضوع  زیچ  چیه  اب  هک  هتسیاش  یتیاده  هب  ارم  و 

اه هتفر  تسدزا  ضوع 

ٌفَلَخ َتاَف  اَّمِم  َكَْدنِع  َو 

.تسوت دزن  هتفر ، تسد  زا  هچنآ  ره  ضوع  و 

20/20

ایند رد  ناملسم ، راک  هب  نداد  ضوع 

اًرِـضاَح اًضَوِع  ِِهْلِعف  ْنِم  ُهْضِّوَع  َو  ٍْلثِِمب ، اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَـف  ...ِهِراَد  ِیف  اًِـطباَُرم  ْوَأ  اًـیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْـسُم  اَـمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
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ِِهب یَتَأ  اَم  َروُرُس  َمَّدَق َو  اَم  َعْفَن  ِِهب  ُلَّجَعَتَی 

شاداپ نوگمه  گنـسمه و  ار  يو  سپ  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
تفاـیرد يدوز  هب  هداد ، ماـجنا  ار  هچنآ  يداـش  هداتـسرف و  شیپ  هچنآ  دوـس  هک  نک  اـطع  دـقن  ِضوـع  ار  شراـک  هد و  شاداـپ  وا ،

16/27 .دنک

اه يراتفرگ  نابحاص  هب  ادخ ، نداد  ضوع 

اَهَلْهَأ اَْهنِم  ْضِّوَعَف  ...َّنُُهتیِسَن  ْدَق  ٌتاَِعبَت  َو  َّنُُهتْظِفَح ، ْدَق  ٌتاَِعبَت  َّیَلَع  َّمُهَّللا َو 

سپ .ما  هدرک  شوـمارف  هـک  تـسا  ییاـه  يراـتفرگ  مراد و  داـی  هـب  هـک  تـسا  ییاـه  يراـتفرگ  مدرم ) قوـقح  زا   ) ارم ادــنوادخ و 
.هد ضوع  ار  شنابحاص 

18/31

نارگید زا  هدنب  تشذگ  وفع و  ضوع  رد  ادخ ، وفع 

َكَْوفَع ْمُْهنَع  يِْوفَع  ْنِم  ِینْضِّوَع  َو 
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3/39 .هد ضوع  نم  هب  ار  تدوخ  تشذگ  ناشیا ، زا  متشذگ  ياج  هب  و 

صرح دروم  ياه  هتخودنا  ندناتس  ضوع 

ِْهیَلَع ِصوُرْح  _ َْملا ِرْخُّذلا  ِعاَْونَأ  ْنِم  ِِهب  ُضاَتْعَن  ...اًرْجَأ  ...اَنْرُجْأَف 

45/45 .میناتسب ضوع  ار  میا  هدش  دنمزآ  صیرح و  نآ  رب  هک  نوگانوگ  ياه  هتخودنا  نآ  اب  هک  یشاداپ  .هد  شاداپ  ار  ام  سپ 

يرای نوع 

دنگوس زین  نامیپ و  دهع 

یتسرپرس يراد  هدهع 

کین ِیتسرپرس  ِيراد  هدهع 

ِهَیَالِْولا َنْسُح  ِینْمُس  َو 

22/20 .هد رارق  نم  هدهع  رب  ار ، ندومن  یتسرپرس  کین  و 

هدنب يزاین  یب  راد  هدهع  ادخ ،

ِیتَیاَفِک َّلََوت  َو 

2/22 .شاب ما  يزاین  یب  راد  هدهع  و 

ندش ناملسم  دهاجم  یتسردنت  راد  هدهع 

ِهَِیفاَْعلِاب ُهَّلََوت  َو 

14/27 .ریگ هدهع  هب  ار  شا  یتسردنت  و 

هدنب تجاح  راد  هدهع  ادخ ،

ِیتَجاَح ُِّیلَو  ِْهَیلِإ  ٍبُولْطَم  ِّلُک  َنوُد  ...َيَالْوَم  اَی  َْتنَأَف 

8/28 .دوش بلط  وا  زا  هک  ره  هن  ییوت ، متجاح  بحاص  نم -  رورس  يا  سپ - 

هدنب يزور  راد  هدهع  ادخ ،
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َْتنِمَـض اَِمب  ِلاَِغتْـشِِالل  اًمْـسَح  َو  ِِهب ، َْتلَّفَکَت  يِذَّلا  ِقْزِّرلِاب  اَنِماَم  _ ِتْهاـِل اًـعِطاَق  ...َکـِیْحَو  ِیف  َِکتَدِـع  ْنِم  ِِهب  َتْحَّرَـص  اَـم  ْلَـعْجا  َو 
َُهل َهَیاَفِْکلا 

عطق يا و  هدرک  تلافک  دوخ  هک  يا  يزور  هب  ام  مامتها  عطق  بجوم  يا ، هدومن  نایب  دوخ  یحو  رد  هک  ار  يراکـشآ  ياه  هدـعو  و 
3/29 .هد رارق  يا  هدومرف  تنامض  ار  نآ  تیافک  دوخ  هچنآ  هب  ام  لاغتشا 

هتفرگ هدهع  هب  هدنب  يارب  هچنآ  ادخ و  شاداپ 

...َُهل ُهَْتیَّلََوت  َْتنَأ  اَم  ِعیِطُْمِلل  ُرُکْشَت  َكاَصَع  ْوَأ  َکَعاَطَأ  ْنَم  ِهَلَماَعُم  ِیف  َکَمَرَک  َنَْیبَأ  اَم  َکَناَْحبُسَف 

وت هچنآ  رد  ربنامرف  زا  تسا ، هدرک  ینامرفان  ای  هدرک  تعاطا  ار  وت  هک  یـسک  اب  راتفر  رد  وت  مرک  تسا  راکـشآ  هچ  وت ! یهّزنم  سپ 
10/37 .ینک یم  رّکشت  يا ، هتفرگ  هدهع  هب  شیارب 

ناضمر تفرعم  ادخ و  يراد  هدهع 

ِِهتَفِْرعَم ْنِم  ِِهب  اَنَتَْرثآ  اَم  ُِّیلَو  َْتنَأ 

، نآ تخانش  هلیسو  هب  ار  ام  هک  ییالوم  ییوت 
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44/45 .يداد يرترب 

ندش هدنب  تجاح  تباجا  راد  هدهع 

اَْهیَلَع َِکتَرْدُِقب  ِیل  َیِه  ٍهَجاَح  ِّلُک  َءاَضَق  َّلََوت  َو 

4/48 .ریگ هدهع  هب  يراد ، نآ  رب  هک  یتردق  هب  نم ، يارب  ار  یتساوخرد  ره  ندروآرب  و 

تدایع

رامیب ناگیاسمه  زا  تدایع 

ْمِهِضیِرَم ِهَداَیِع  ...ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

.هد قیفوت  ناشرامیب ، تدایع  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 

2/26

راولایع

راولایع یجاتحم  دننام  ادخ ، زا  تساوخرد 

ِلیِعُْملا ِِسئاَْبلا  َلاَءوُس  یِّنِم  ِءاَیَْحلا  یَلَع  َُکِلئاَس  ...یَِهلِإ  اَی  اَذ  اَنَأ  اَهَف 

.مراد تساوخرد  وت  زا  دنملایع  یتسد  یهت  دننامه  ما  یگدنمرش  دوجو  اب  نم ، يادخ  يا  سپ 

4/12

بیع

وج بیع  ناگیاسمه 

ِیتَریِج ْنِم  ِیِبیاَعَم  ُسِمَْتلَی  ْنَِمل  اَِهتاَءْوَس  ِْدُبت  َْمل  َو 

.يدرکن راکشآ  دنشاب -  یم  نم  ياه  بیع  يوجتسج  رد  هک  مناگیاسمه -  شیپ  ارم  ياه  يدب  و 

21/16

هدنب زا  هدش ، هدناشوپ  ياه  بیع  ترثک 
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ِینْحَضْفَت ْمَلَف  َّیَلَع  اَهَتْرَتَس  ٍهَِبئاَع  ْنِم  ْمَکَف  ُدْمَْحلا  َکَلَف  یَِهلِإ  اَی 

.يدرکن میاوسر  يدناشوپ و  نم  رب  هک  ییاه  بیع  رایسب  هچ  .ساپس  ار  وت  نم ، يادخ  يا 

21/16

دوخ بویع  شرامش  هدنب و  رادرک  یتشز 

ِیبُونُذ ِرْکِذ  یَلَع  َرِْدقَأ  ْوَأ  ِیبُویُع ، ََکل  َیِصْحُأ  ْنَأ  ْنِم  ...اًراَثآ  ُحَْبقَأ  َو  ًابُونُذ ، ُرَثْکَأ  یَِهلِإ ، اَی  اَنَأ  َْلب 

رب اـی  مرامـشب ، وت  يارب  ار  دوخ  ياـه  یتـشز  هک  تسا  نآ  زا  رت  تشز  میاـه  هناـشن  رتـشیب و  مناـهانگ  نم -  يادـخ  يا  نم -  هکلب 
27/16 .مشاب اناوت  مناهانگ  يروآدای 

شنزرس ثعاب  یصقن  بیع و 

اَهَْتنَّسَح اَّلِإ  اَِهب  ُبَّنَوُأ  ًهَِبئاَع  ...ْعَدَت  َال  َّمُهَّللا 

موش شنزرس  نادب  هک  یبیع  رد  ارم  ادنوادخ 
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6/20 .ینادرگ شیوکین  هکنآ  رگم  راذگماو ،

كانبیع يوخ 

اَهَتْحَلْصَأ اَّلِإ  یِّنِم  ُباَُعت  ًهَلْصَخ  ْعَدَت  َال  َّمُهَّللا 

6/20 .ییامن شحالصا  هکنآ  رگم  راذگناو ، كانبیع  یتلصخ  رد  ارم  ادنوادخ 

بیع ندومن  ناهنپ  قیفوت 

ِهَِبئاَْعلا ِْرتَس  ...ِیف  َنیِقَّتُْملا  َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو 

10/20 .ناشوپب نم  هب  بیع ، ندناشوپ  رد  ار  ناراکزیهرپ  رویز  و 

هدنب شود  زا  ناگدنب ، ییوج  بیع  راب  نتشادرب 

ِداَبِْعلا ِهَّرَعَم  َهَنوُؤَم  ِینِفْکا  َو 

20/20 .رادرب نم  زا  ار  ناگدنب  ِییوج  بیع  ِهانگ  ینیگنس  و 

وا زا  هدنب ، هرابرد  هدنراددبدصق  ییوج  بیع 

ِهِزَْمل ِهِزْمَه َو  ...ْنِم  ِینَنِمْءُوت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

شا ییوج  بیع  ییوگدب و  زا  ارم  ات  هد ، رارق  يّدس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرـصنم  نم  زا  دـنک ، يدـب  نم  اب  دراد  دـصق  سک  ره  و 
8و7/23 .يزاس نمیا 

شکانبیع راک  هب  هدنب ، نتخاسن  روهشم 

ُهْرَهْشَت ْمَلَف  َهَِبئاَْعلا  َفَرَْتقا  ِدَق  اَنُّلُکَف 

1/34 .يدرکن يراکدب ) رد   ) روهشم ار  وا  داد ، ماجنا  دنسپان  راک  ام  زا  مادک  ره  هک  ارچ 

نمؤم هدشراکشآ  بیع  ندناشوپن  هدنب و 

ُهُْرتْسَأ ْمَلَف  ِیل  َرَهَظ  ٍنِمْءُوم  ِْبیَع  ْنِم  ...َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.مدناشوپن ار  نآ  سپ  دش ، راکشآ  نم  يارب  هک  ینمؤم  بیع  زا  مروآ  یم  رذع  وت  هاگرد  هب  نم  ادنوادخ 
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1/38

هزات بویع  زا  ندش  ظفح  ناضمر و 

ِبُویُْعلا َنِم  ُِفنْأَتْسَن  اَّمِم  ِهِیف  اَنُمِصْعَت  َو  ِبُونُّذلا ، َنِم  ِِهب  اَنُرِّهَُطت  اَِمب  ِهَیِکاَّزلا  ِلاَمْعَْألا  َنِم  ِهِیف  َْکَیلِإ  َبَّرَقَتَن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 

زا نآ ، اـب  ار  اـم  هلیـسو  نیدـب  هک  مییوج  یم  بّرقت  وت  يوس  هب  هتـسیاش  لاـمعا  اـب  هاـم )  ) نآ رد  هک  هد ، قیفوت  هاـم  نآ  رد  ار  اـم  و 
11و10/44 .ینک يرادهگن  ار  ام  هام )  ) نیا رد  هزات  ياه  بیع  هب  ندش  هدولآ  زا  ینک و  كاپ  ناهانگ 

اه بیع  ماسقا  هدنناشوپ  ناضمر ،

ِبُویُْعلا ِعاَْونَِأل  َكَرَتْسَأ  ...َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

31/45 !. ار اه  بیع  عاونا  يدوب ، هدنشوپ  هچ  .وت  رب  دورد 

هدنب تلزنم  ندنام  لوهجم  ببس  بویع ،
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ِیناَکَم اَِهلْجَأ  ْنِم  ُلَهُْجی  ًهَصیِقَن  ...ِینْمُسَت  َال  َو 

121/47 .نادرگن تباث  نم  رب  دوشن ، هتسناد  متلزنم  نآ  رطاخ  هب  هک  ار  یبیع  و 

نارگید هب  شبویع ، نداد  تبسن  و  دوسح ،

ِِهبُویُع ِفْرَِقب  ِینَرَحَو  ...ْدَق  ٍدِساَح  ْنِم  ْمَک  َو 

9/49 .تخاس رپ  نم  رب  ِمشخ  زا  ار  شا  هنیس  نم ، هب  دوخ  ياه  بیع  نداد  تبسن  اب  هک  يدوسح  رایسب  هچ  و 

دیع

ادخ ناتسود  دیع  ناضمر ،

ِِهئاَِیلْوَأ َدیِع  اَی  ...َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

23/45 .وا ناتسود  دیع  يا  وت ، رب  دورد 

 ( نانمؤم يارب  رطف ( ،  دیع  زور  نتخاس  كرابم 

اَنِرِْطف اَنِدیِع َو  ِمْوَی  ِیف  اََنل  ْكِرَاب  َو 

.نادرگ كرابم  ار  نامرطف  دیع و  زور  ام  يارب  و 

48/45

نداد رارق  دیع  زور  ار ، رطف  زور 

اًروُرُس اًدیِع َو  َنِینِمْءوُْمِلل  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  اَنِرِْطف -  ِمْوَی  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

52/45 .مینک یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  يداد ، رارق  يداش  دیع و  ْنامیا  لها  يارب  ار  نآ  هک  نامرطف  ِزور  رد  ام  ادنوادخ 
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غ

نایاپ تیاغ 

یندروخ اذغ 

تبرغ

تبرغ ياهرهش  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه 

َِهبرُْغلا ِداَِلب  َیلِإ  َرَجاَه  َو 

16/2 .دومن ترجه  تبرغ  ياهرهش  هب  و 

بیرغ هدز  تشحو  ره  لد  مارآ  ادخ ،

ٍبیِرَغ ٍشِحْوَتْسُم  ِّلُک  َْسنُأ  اَی 

.نطو زا  رود  هدز  تشحو  ره  لد  ِمارآ  يا 

4/16

قرغ

کشا اب  اه ، هنوگ  ندش  قرغ 

ِْهیَّدَخ ُهُعُومُد  ْتَقَّرَغ  َو 

9/12 .هدش کشا  قرغ  شا  هنوگ  ود  و 

بورغ

هام بورغ  عولط و 

ِلُوفُْألا ِعُولُّطلا َو  َو  ِناَصْقُّنلا ، ِهَداَیِّزلِاب َو  َکَنَهَْتما  َو 

2/43 .تفرگ تمدخ  هب  بورغ ، عولط و  یتساک و  ینوزف و  اب  ار  وت  و 

بیرف رورغ 
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تنایخ شغ 

هودنا هّصغ 

مشخ بضغ 

شزرمآ نارفغ 

تلفغ

ادخ هب  یگتفیش  زا  ناگتشرف ، تلفغ  مدع 

َْکَیلِإ َِهلَْولا  ِنَع  َنُولُفْغَی  َال  ...َنیِذَّلا  َکِشْرَع  ُهَلَمَح  َّمُهَّللا َو 

...دنوش یمن  لفاغ  وت  يوس  هب  یگتفیش  زا  هک  تشرع  نالماح  ادنوادخ و 

1/3

دنوادخ میظعت  زا  ناگتشرف ، تلفغ  مدع 

...ِتاَلَفَْغلا ُوْهَس  َکِمیِظْعَت  ْنَع  ْمُهُعَطْقَی  َال  ...َنیِذَّلا  َو 

زا ار  اهنآ  اه ، تلفغ  ِیشومارف  هک  اهنامه  و 
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7/3 ...دزاس یمن  ادج  وت  میظعت 

تلفغ باوخ  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِهَْلفَْغلا ِهَنِس  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

.تلفغ باوخ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

2و1/8

شیوخ تلفغ  زا  ندش  هاگآ  ببس 

ِیتَْلفَغ ْنِم  ِیل  َكِریِکْذَِتب  ُتْهَبَْتنا 

16/13 .مدش هاگآ  متلفغ  زا  وت ، يروآدای  اب 

دوخ هرهب  زا  هدنب ، تلفغ 

؟ ِهِّظَح ْنَع  یِّنِم  ُلَفْغَأ  ْنَم  َو 

؟23/16 تسا نم  زا  رتراکشومارف  دوخ  هرهب  زا  یسک  هچ  و 

تلفغ باوخ  زا  يرادیب 

ِهَْلفَْغلا ِهَنِس  ْنَع  اَنْظِْقیَأ 

.نادرگ رادیب  یشومارف  تلفغ و  باوخ  زا  ار  ام 

7/17

ناطیش هب  ندومن  دامتعا  تلفغ و  باوخ 

ِْهَیلِإ ِنوُکُّرلِاب  ِهَْلفَْغلا  ِهَنِس  ْنَع  اَنْظِْقیَأ  ...َّمُهَّللا 

.نادرگ رادیب  تسوا ، هب  دامتعا  لیم و  ببس  هب  هک  یشومارف ، تلفغ و  باوخ  زا  ار  ام  ادنوادخ 

7/17

ندومن تساوخرد  زا  وا  تلفغ  لاح  رد  هدنب ، هب  ادخ  ياطع 
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ُهاَْنلَفْغَأ اَم  اَنِطْعَأ  َو 

.امرف اطع  ام  هب  میدش  لفاغ  شرکذ  زا  هچنآ  و 

16/17

تلفغ تاقوا  رد  ادخ ، دای 

ِهَْلفَْغلا ِتاَقْوَأ  ِیف  َكِرْکِِذل  ِینْهِّبَن  َو 

.نک 29/20 رادیب  دوخ  دای  يارب  تلفغ ، تاقوا  رد  ارم  و 

یهلا ششخب  زا  هدنب ، نتخاسن  لفاغ 

ِینَْتیَْلبَأ امِیف  َِکناَسْحِِإل  اًِلفاَغ  ...ِیْنلَعَْجت  َال  َو 

8/21 .هدن رارق  يدیشخب  نم  هب  هچنآ  رد  تناسحا  زا  لفاغ  ارم  و 

فیلکت ماجنا  تلفغ و 

یِسْفَن ْنِم  اَنَأ  ُُهْتلَفْغَأ  َّیَلَع َو  ُهَْتیَصْحَأ  ْدَق  اَّمِم  ِّبَر ، اَی  َوُه ،

7/22 .مدش لفاغ  نآ  زا  هنارسدوخ  نم  يا و  هدروآ  باسح  هب  نم  رب  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نم ، راگدرورپ  يا  فیلکت )  ) نآ

ناگدنب زا  ناطیش ، ندشن  لفاغ 

اَْنلَفَغ ْنِإ  ُلُفْغَی  َال 
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.دوش یمن  لفاغ  وا  میوش ، لفاغ  وا ) زا   ) رگا

6/25

تابجاو طیارش  زا  هدنب  تلفغ 

َکِضوُُرف ِِفئاَظَو  ْنِم  ُْتلَفْغَأ  اَم  ِرِیثَک  َعَم  ٍهَِلفاَن  ِلْضَِفب  َْکَیلِإ  ُلَّسََوتَأ  ُتَْسل  َو 

18/32 .مدومن تلفغ  تابجاو  طیارش  زا  يرایسب  زا  هکنآ  اب  میوج ، یمن  لّسوت  تیوس  هب  ّبحتسم  لمع )  ) ِتلیضف اب  هاگ  چیه  نم  و 

ندیزرون تلفغ  ادخ  زا 

َْکنَع َهَْلفَْغلا  اَنْمُسَت  َال  َو 

4/34 .نکن تدوخ  زا  تلفغ  راتفرگ  ار  ام  و 

شا هدننکدونشوخ  هب  نداد  شاداپ  هرابرد  ادخ ، ندش  لفاغ  زا  هدنب  ندیسرتن 

َكاَضْرَأ ْنَم  َباََوث  َُکلاَفْغِإ  ُفاَُخی  َال  َو 

16/37 .يراذگورف ْدنادرگ ، دونشوخ  ار  وت  هکنآ  شاداپ  هک  تسین  یسرت  و 

اهدنپ هدنناشوپ  تلفغ ،

اًرِشاَن ِراَِبتْعِالا  ِحُّفَصَت  ْنِم  اَّنَع  ُهَْلفَْغلا  ِتَوَط  اَِمل  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

10/42 .هد رارق  دناشوپ ، یم  ام  دید  زا  تلفغ  هک  ییاهدنپ  رشان  ار  نآرق  و 

، ناضمر هام  ياهزور  ندادن  یهاوگ  ّتلع 

ناگدنب تلفغ  رب 

ٍهَْلفَِغب اَْنیَلَع  ُهُراَهَن  َدَهْشَی  َال  یَّتَح  ...ِهِماَیِص  یَلَع  ِهِراَهَن  ِیف  اَّنِعَأ  َو 

17/44 .دهدن یهاوگ  تلفغ ، هب  ام  رب  شزور  ات  .امن  يرای  نآ ، يراد  هزور  هب  شزور  رد  ار  ام  و 

( تشهب  ) هاگیاج هب  ندمآ  زا  لفاغ ،  نتشادن  هناهب  ّتلع 

ِلِیلَّدلا ِهَماَقِإ  ِباَْبلا َو  ِْحتَف  َدَْعب  ِلِْزنَْملا  َِکلَذ  َلوُخُد  َلَفْغَأ  ْنَم  ُرْذُع  اَمَف 
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!؟ تسیچ دیامن  تلفغ  لزنم  نآ  هب  دورو  زا  هکنآ  رذع  امنهار -  نتشاد  اپ  هب  ْرد و  ندوشگ  زا  دعب  سپ - 

11/45

یهلا يراددوخ  ندوبن  تلفغ  يور  زا 

ًهَْلفَغ َکُکاَْسمِإ  ...ْنُکَت  َْمل 

.تسا هدوبن  تلفغ  يور  زا  تا  يراددوخ 

22/46

ناربخ یب  باوخ  زا  هدنب ، يرادیب 

َنِیِلفاَْغلا ِهَْدقَر  ْنِم  ِینْهِّبَن  َو 

91/47 .امرف رادیب  نالفاغ ، باوخ  زا  ارم  و 

ادخ هب  بّرقت  زا  هدنب ، نتشگ  لفاغ  ببس 

َْکنِم ِبُّرَقَّتلا  ِنَع  ُلِهُْذت  ...ٍهَِّینَد  اَْینُد  َّبُح  ِیْبلَق  ْنِم  ْعِْزنا  َو 
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109/47 .نک َرب  ملد  زا  دیامن ، یم  لفاغ  وت ، هب  نتسج  یکیدزن  زا  هک  ار  تسپ  يایند  یتسود  و 

ادخ ياه  تمعن  هب  تبسن  نانادان ، تلفغ 

َِکئْالِآل َنِیلِهاَْجلا  ِتاَلَفَغ  َْدنِع  ِوْهَّسلا  ِلاَوْحَأ  ِیف  ِهِیْنمِْزلَأ  َْلب  َكَرْکُش ، یِّنَع  ْبِهُْذت  َال  َو 

نم اب  تیاه ، تمعن  هب  نانادان  ياـه  یـشومارف  ماـگنه  یهّجوت ، یب  تـالاح  رد  هشیمه  ار  نآ  هکلب  .ریگن  نم  زا  ار  تیرازگرکـش  و 
.نادرگ هارمه 

114/47

ینادان بادرگ  رد  هدنب ، نتشاذگناو  لفاغ 

ٍنیِح یَّتَح  اًیِهاَس  ِیتَرْمَغ  ِیف  ...ِینْرَذَت  َال  َو 

124/47 .نکن اهر  ربخ  یب  ینامز  تّدم  ات  متلفغ ، بادرگ  رد  ارم  و 

یهلا تعاط  و  اه ، لقع  تلفغ 

َکَتَعاَط ِلوُقُْعلا  ِلوُهُذ  َْدنِع  ِیْبلَق  ْبِرْشَأ  َو 

130/47 .نک باریس  دوخ  تعاط  هب  اه ، لقع  ِتلفغ  ماگنه  ار  ملد  و 

یهلا دیدهت  زا  تلفغ 

َكِدیِعَو ْنَع  ًهَْلفَغ  ...َِکتاَمُرُِحل َو  اًمُّحَقَت  اَّلِإ  ُْتَیبَأ  َو 

14/49 .ما هتشادن  يراک  وت  ياهدیدهت  زا  تلفغ  وت و  ياه  مارح  رد  ندش  دراو  زج  نم  و 

هدنب نت  ندش  لفاغ  ببس 

ِِهقوُرُع ِنوُکُِسل  ٌِلفاَغ  ُُهنََدب  ...ْنَم  َلاَءوُس  َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

8/52 .هدنام لفاغ  شیاه ، گر  شمارآ  رطاخ  هب  وا  نت  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 

وا هرابرد  اه ، هدش  هتساوخ  زا  هدنب  تلفغ 

ِیب ُداَُری  اَّمَع  ِیتَْلفَغ  اَی 
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6/53 !. دوش یم  هتساوخ  ما  هرابرد  هچنآ  زا  نم  يربخ  یب  زا  ياو  يا 

مالغ

نازینک نامالغ و  ِتاقبط 

َِکئاَمِإ َكِدِیبَع َو  ِتاَقَبَط  ِِهب  َْتیَلَْتبا  اَّمِم  ِیِنفاَع  َو 

.شخب تیفاع  يا ، هدومن  التبم  نآ  هب  ار  تنازینک  نامالغ و  فلتخم )  ) تاقبط هچنآ  زا  ارم  و 

105/47

هبلغ

ناگدیرفآ همه  رب  ناسنا ، هطلس 

ِْقلَْخلا ِعیِمَج  یَلَع  ِهَکَلَْملِاب  َهَلیِضَْفلا  اََنل  َلَعَج  َو 

.داد يرترب  ناگدیرفآ  همه  رب  ار ) ام  ، ) ام هب  تردق  نداد  اب  و 

18/1
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نید نانمشد  رب  هدنب ، ندنادرگ  هریچ 

اَّنِم ْلُِدت  َال  اََنل َو  ْلِدَأ  َو 

8/5 .هدن رارق  ام  ررض  رب  هد و  رارق  ام  عفن )  ) يارب ار  یگریچ  و 

هاشداپ هبلغ  یخلت  زا  هدنب ، ندومرف  ظفح 

ِناَْطلُّسلا َِهلْوَص  َهَراَرَم  ...اَنِفْکا  َو 

.رادهگن هاشداپ  هبلغ  رهق و  یخلت  زا  ار  ام  و 

10/5

ّتیبصع هبلغ  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِهَّیِمَْحلا ِهَکَلَم  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

.ّتیبصع هبلغ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

1/8

ناطیش یگریچ  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ُناَْطیَّشلا اَْنیَلَع  َذِوْحَتْسَی  ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو 

6/8 .دبای تسد  ام  رب  ناطیش  هکنیا  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

ِِهتَکَلَم ْنِم  َکُمِصْعَتْسَأ  َو 

.يراد هاگن  وا  یگریچ  زا  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  و 

27/32

هدنب ّقح  هب  رگمتس ، یگریچ 

یِّقَِحب ِینَرِضاَُحی  َو  یِْملُظ ، یَلَع  َّرُِصیَف  َكِراَْکنِإ ، ْنِم  ِْنمَْألِاب  ُْهِنتْفَت  َال  ...َّمُهَّللا 

12/14 .دبای تسد  مّقح  رب  هدرک  يراشفاپ  نم  رب  ندومن  متس  هب  ات  نکن ، شیامزآ  ترفیک  زا  ینمیا  هب  ار  وا  ادنوادخ 
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ناگدنب زا  ناطیش ، هطلس  ندنادرگ 

اَّنَع ُهَناَْطلُس  ْلِّوَح  َو 

9/17 .رادرب ام  زا  ار  وا  ّطلست  و 

وا رب  هدنوش  ّطلسم  هب  تبسن  هدنب ، ندومن  اناوت 

ِینَدَهَطْضا ِنَم  یَلَع  ًهَرُْدق  ...ِیل  ْبَه  َو 

8/20 .شخبب تفای ، ّطلست  نم  هب  هکنآ  رب  يا  ییاناوت  ارم  و 

بلاغ طّسوت  اهنت  بولغم ، نتفای  ینمیا 

ٍبُوْلغَم یَلَع  ٌِبلاَغ  اَّلِإ  ُنِمْءُوی  َال 

.دشخب یمن  ناما  زوریپ ، زج  ار  هدروخ  تسکش 

3/21

هدنب رب  دهز ، هبلغ  ببس 

َياَْینُد ِیف  َدْهُّزلا  َّیَلَع  ُِبلاَْغلا  َنوُکَی  یَّتَح  ...ِیتَرِخِآل  ََکل  ِلَمَْعلا  ِیف  َهَبْغَّرلا  ِیْنقُزْرا  َو 

8/22 .دوش هریچ  نم  رب  ایند  رد  یتبغر  یب  هکنآ  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار ، وت  يارب  لمع  رد  تبغر  ْمترخآ  يارب  و 

ناسنا ّطلست  مدع  ناطیش و  ّطلست 
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ُْهنِم ِْهیَلَع  اَنْطِّلَُست  َْمل  اَم  یَلَع  اَّنِم  ُهَتْطَّلَس 

6/25 .تسین یطّلست  وا  رب  ار  ام  و  يداد ، ّطلست  ام  رب  ار  وا 

ناگدنب رب  ّطلست  زا  ناطیش ، ندومن  بولغم 

...َِکناَْطلُِسب اَّنَع  ُهَناَْطلُس  ْرَْهقاَف  َّمُهَّللا 

8/25 .امن بولغم  ام  رب  ّطلست  زا  ار  وا  دوخ ، هطلس  اب  ادنوادخ 

ناناملسم ياهزرم  رب  یگریچ  راّفک و 

َنیِِملْسُْملا ِفاَرْطَأ  ِلُواَنَت  ْنَع  َنیِکِرْشُْملِاب  َنیِکِرْشُْملا  ِلَغْشا  َّمُهَّللا 

10/27 .رادزاب ناناملسم ، یحاون  هب  یگریچ  زا  نادرگ و  لوغشم  ناکرشم  هب  ار  ناکرشم  ادنوادخ 

ادخ نمشد  رب  ناملسم ، دهاجم  نداد  هبلغ 

ْمُْهنِم َُهل  ْلِدَأ  ...ِِهْنیَع َو  ِیف  ْمُْهلِّلَقَف  ُهَّوُدَع  َكَّوُدَع َو  َّفاَص  اَذِإَف 

15/27 .امرف زوریپ  نانآ  رب  ار  وا  امن و  كدنا  شمشچ  رد  ار  اهنآ  دش ، وربور  شدوخ  نمشد  وت و  نمشد  اب  هاگره  سپ 

دهاجم رب  ادخ ، نمشد  نتخاسن  هریچ 

ُْهنِم ْمُْهلُِدت  َال  َو  ْمُْهنِم ، َُهل  ْلِدَأ  ...ُهَّوُدَع  َكَّوُدَع َو  َّفاَص  اَذِإَف 

هریچ وا  رب  ار  اهنآ  امرف و  زوریپ  نانآ  رب  ار  وا  دش ، وربور  شدوخ  نمشد  وت و  نمشد  اب  هاگره  سپ 

15/27 .زاسن

ناطیش هدش  بولغم  هاگیاج  هدنب ، هاگیاج 

ُناَْطیَّشلا ِْهیَلَع  َذَوْحَتْسا  ...ْنَم  ُماَقَم  اَذَه 

6/31 .هتشگ هریچ  وا  رب  ناطیش  هک  تسا  یسک  ماقم  نیا 

یهلا كاندرد  ياه  هبلغ  رهق و  زا  مادنا  یگدوسآ  و  هبوت ،

َِکتاَوَطَس ِمِیلَأ  ْنِم  َنوُدَتْعُْملا  ُفاَخَی  اَمِم  ُنَمَْأت  َو  َِکتاَِعبَت ، ْنِم  اَِهلاَیِح  یَلَع  ٍهَحِراَج  ُّلُک  اَِهب  ُمَلْسَت  ًَهبَْوت  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا َو 
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ياهرهق زا  دَنام و  ملاس  تیاهرفیک  زا  دوخ  مهـس  هب  يوضع  ره  نآ  اب  هک  يا  هبوت  .منک  یم  هبوت  تهاگرد  هب  نم  انامه  ادنوادخ و 
22/31 .دشاب ناما  رد  دنسرت ، یم  نارگدادیب  هک  تکاندرد 

یهلا زرم  ّدح و  یب  تنطلس  هبلغ 

ٍهَّیِرِخِآب َُهل  یَهَْتنُم  َال  َو  ٍهَِّیلَّوَِأب ، َُهل  َّدَح  َال  ازِع  َُکناَْطلُس  َّزَع 

4/32 .تسین شرخآ  يارب  ینایاپ  شلّوا و  يارب  يّدح  هک  تسا ، تّزع  اب  نانچ  وت ، ییاورنامرف 

هدنب رب  ناطیش ، ندومن  هبلغ 

ُهَتْرَْظنَأَف ِیتَیاَوَِغل  َكَرَْظنَتْسا  يِذَّلا  َكُّوُدَع  َّیَلَع  َذَوْحَتْسا  ِدَق  َو 

وت زا  نم  ندرب  ههاریب  يارب  هک  وت  نمشد  و 
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12/32 .تسا هدش  هریچ  نم  رب  يداد ، شتصرف  سپ  تساوخ ، تصرف 

دنوادخ هبلغ  ربارب  رد  عانتما ، مدع 

ٌعاَِنْتما َِکتَوْطَس  ْنَع  ٍدَحَِأب  َال  َو 

.درک دناوتن  عانتما  تا  هبلغ  زا  سک  چیه  و 

5/36

لزنُم باتک  ره  رب  نآرق ، نتخاس  هریچ 

ُهَْتلَْزنَأ ٍباَتِک  ِّلُک  یَلَع  اًنِْمیَهُم  ُهَْتلَعَج  َو 

1/42 .يداد رارق  هریچ  يا ، هدرک  لزان  هک  یباتک  ره  رب  ار  نآ  و 

ادخ هبلغ  ربارب  رد  یناطلس ، ییاناوت  مدع 

ٌناَْطلُس َِکناَْطلُِسل  ْمُقَی  َْمل  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

16/47 .درادن ییاناوت  یتردق ، هطلس و  تا ، هبلغ  هطلس و  ربارب  رد  هکنآ  ییوت 

ادخ ياه  هناشن  نتشاد  هبلغ 

ِتاَیْآلا َرِهَاب  َکَناَْحبُس 

.تسا راکشآ  تیاه  هناشن  هک  يا  یهّزنم ! كاپ و 

31/47

ادخ تمظع  هبلغ  اب  ربارب  یساپس 

َِکلاَلَج َّزِع  ُِلباَُقی  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

49و36/47 .دشاب ربارب  تا  یگرزب  هبلغ  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

اهرکشل نیرت  هریچ 

ِبَلْغَْألا َكِْدنُِجب  ُهْدُْدما  َو 
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.ناسر کمک  وا  هب  ترکشل ، نیرت  هریچ  اب  و 

61/47

ادخ هبلغ  رهق و  زا  هدنب ، ندیسارهن 

َکَتَوْطَس ْبَهْرَی  َْمل  يِذَّلا  اَنَأ 

.ما هدیسرتن  وت  هبلغ ) و   ) رهق زا  هکنآ  منم 

81/47

هدنب رب  ادخ ، تمحر  زا  يدیماان  هبلغ 

َِکتَمْحَر ْنِم  ُطُونُْقلا  َّیَلَع  َِبْلغَیَف  َکِیف  ِلَمَْألا  َنِم  ِینِْسیْءُوت  َال  َو 

101/47 .دوش هریچ  نم  رب  تتمحر  زا  يدیماان  هک  نکن ، مدیماان  دوخ  هب  يدنموزرآ  زا  و 

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نتخاس  ّطلسم 

ْمَُهل َدِییْأَّتلا  َنیِکْمتَّلا َو  ...َجَرَْفلا َو  ِلِّجَع  َو 

11/48 .امرف باتش  نانآ ، دییأت  نداد و  ّطلست  جرف و  رد  و 

هدنب رب  نمشد ، نتخاسن  ّطلسم 

َّیَلَع ُهْطِّلَُست  َال  ...يِّوُدَع َو  ِیب  ْتِمُْشت  َال  َو 

14/48 .زاسن ّطلسم  نم  رب  ار  وا  نادرگن و  داش  نم  رب  ار  منمشد  و 

دنوادخ ياه  هبلغ  رهق و  اب  ییوربور 
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َِکتَابوُقُع اَِهلُولُِحب  َِکتاَوَطَِسل َو  اَهِیف  ُتْضَّرَعَت  ٍفََلت ، َباَعِش  ُْتلَلَح 

وربور تیاه  تبوقع  اـب  هداد ، رارق  تیاـه  يریگ  تخـس  اـه و  هبلغ  ضرعم  رد  ار  دوخ  اـهنآ ، رد  .مدـش  دراو  يدوباـن  ياـه  هّرد  هب 
2/49 .مدش

ادخ ياه  هبلغ  رهق و  زا  ناهاشداپ ، سرت 

َنوُِفئاَخ ِِهتاَوَطَس  ْنِم  ْمُهَف  اَِهقاَنْعَأ ، یَلَع  ِهَّلَذَْملا  َرِین  ُكُولُْملا  َُهل  ْتَعَضَو  ْنَم  اَی 

7/51 .دنناسرت وا  ياه  هبلغ  اهرهق و  زا  دنا و  هداهن  ناشیاه  ندرگ  رب  يراوخ  غوی  وا  يارب  ناهاشداپ  هک  یسک  يا 

ادخ یهاشداپ  یگریچ  زا  تفگش 

َکَناَْطلُس َرَْهقَأ  ...اَم  َکَناَْحبُس 

! تا یهاشداپ  تسا  بلاغ  هچ  یهّزنم ! كاپ و 

4/52

هدنب رب  ایند ، ّطلست 

اَْینُّدلا ُْهنِم  ْتَنَکْمَتْسا  ...ْدَق  ْنَم  َلاَءوُس  ...َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

.تسا 9و8/52 هتفای  ّطلست  وا  رب  ایند  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 

هودنا مغ 

يزاین یب  انغ 

ناهنپ بیغ 

تبیغ

شا هدننک  تبیغ  زا  هدنب  ندرک  دای  یکین  هب 

ِرْکِّذلا ِنْسُح  َیلِإ  ِیَنباَتْغا  ِنَم  َِفلاَخُأ  ...ْنَِأل  ِینْدِّدَس  َو 

9/20 .منک دای  یکین  هب  هدومن  تبیغ  نم  زا  هکنآ  اب  ات  هد  قیفوت  ارم  و 
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یهلا ساپس  هب  تبیغ ، لیدبت 

ََکل ِدْمَْحلِاب  اًقُْطن  ...ٍِبئاَغ  ٍنِمْءُوم  ِباَِیتْغا  ِوَأ  ...ٍشُْحف  ِهَظَْفل  ْنِم  ِیناَِسل  یَلَع  يَرْجَأ  اَم  ...ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

رارق ار  تدوخ  يارب  ساپـس  بئاغ ، نمؤم  تبیغ  اـی  تشز  نخـس  زا  هتخاـس  يراـج  مناـبز  رب  ناطیـش )  ) وا هچنآ  ياـج  هب  ادـنوادخ 
13/20 .هد

وا هرابرد  هدننکدبدصق  ِتبیغ  زا  هدنب ، نتخاس  نمیا 

...ِهِزْمَه ...ْنِم  ِینَنِمْءُوت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

نمیا شندوـمن  تـبیغ  زا  ارم  اـت  هد ، رارق  يّدـس  وا  لـباقم  رد  زاـس و  شفرـصنم  نـم  زا  دـنک ، يدـب  نـم  اـب  دراد  دـصق  سک  ره  و 
8و7/23 .يزاس

مشخ ظیغ 
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ف

اشفا ندرک  شاف 

ناشیوخ لیماف 

يدوبان زین  انف و  یناف 

دوس هدیاف 

یتسس روتف 

رجف

رجف عولط  ات  ردق ، بش  تکرب  ماود 

...ِهِداَبِع ْنِم  ُءاَشَی  ْنَم  یَلَع  ِرْجَْفلا  ِعُولُط  َیلِإ  ِهَکَرَْبلا  ُِمئاَد  ٌماَلَس ، ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئاَلَْملا َو  ُلَّزَنَت 

ِبـش نآ  .دنیآ  یم  دورف  يراک  ره  يارب  دـهاوخب ، هک  شناگدـنب  زا  کی  ره  رب  ناشراگدرورپ ، نامرف  هب  حور  ناگتـشرف و  نآ  رد 
.دراد ماود  مد  هدیپس  ندمآرب  ات  هک  تسا  یتکرب  هارمه ) هب   ) مالس

5/44

قسف روجف 

یتشز اشحف 

یشورفرخف

نادنمتورث ندیزان  دوخ  هب  یشورفرخف و 

َنیِِرثْکُْملا ِهاَهاَبُم  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

3و1/8 .نادنمتورث یشورف  رخف  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

رخف زا  هدنب ، نتشاد  هگن 

ِرْخَْفلا َنِم  ِینْمِصْعا  َو 
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3/20 .امرف ظفح  یشورفرخف  زا  ارم  و 

یناوخارف

رفیک ای  شاداپ  هب  هدنب ، ندناوخارف 

ِِهباَقِع ِروُذْحَم  ْوَأ  ِِهباََوث ، ِرُوفْوَم  ْنِم  ِْهَیلِإ  َُهبَدَن  اَم  َیلِإ  ُهَضَبَق  ِهِرُمُع  َباَسِح  َبَعْوَتْسا 

هناور دوخ  كانسرت  رفیک  ای  ناوارف  شاداپ  زا  دوب ، هدناوخارف  هچنآ  يوس  هب  هتفرگ ، ار  وا  دناتسب ، ار  شا  یگدنز  باسح  هک  ینامز 
6/1 .دزاس

یخارف

هدنب يرازگرکش  مدع  يزور و  رد  یخارف 

ْمَلَف ِِهقْزِر  ِیف  اوُعَّسََوت  َو  ُهوُدَمْحَی ، ْمَلَف  ِِهنَنِم  ِیف  اُوفَّرَصََتل  ...ِهِدْمَح  َهَفِْرعَم  ِهِداَبِع  ْنَع  َسَبَح  َْول  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 
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ُهوُرُکْشَی

ساپس ار  وا  دندومن و  یم  فرص  ار  شیاه  تمعن  اهنآ  تشاد ، یمزاب  شساپس  نتخانش  زا  ار  شناگدنب  رگا  هک  ار  يادخ  ساپـس  و 
8/1 .دندروآ یمن  اج  هب  شرکش  دنرب و  یم  هدافتسا  یخارف  هب  هدومرف ، اطع  هک  يا  يزور  زا  دندرازگ و  یمن 

ندروآ يور  یتخس  هب  خارف ، یگدنز  زا 

ِهِقیِض َیلِإ  ِشاَعَْملا  ِهَعَس  ْنِم  ْمِهِجوُرُخ  ...یَلَع  ْمُهْرُکْشا  َو 

8/4 .نک تیانع  شاداپ  دنداتفا ، یتخس  هب  تحار  یگدنز  زا  هکنآ  رطاخ  هب  ار  ناشیا  و 

نیعبات يارب  تشهب ، ياه  غاب  رد  یخارف 

َِکتَّنَج ِضاَیِر  ِیف  ْمَُهل  ُحَسْفَت  َو 

.یهد تعسو  ناشیا  رب  تتشهب  ياه  غاب  رد  و 

14/4

ایند یگدنز )  ) یخارف هب  تبسن  نیعبات ، نتخاس  تبغر  یب 

ِلِجاَْعلا ِهَعَس  ِیف  ْمُهَدِّهَُزت  َو 

.ییامن لیم  یب  ار  نانآ  ایند  یگداشگ  رد  و 

16/4

ادخ تمحر )  ) ندوب خارف 

ٌمیِرَک ٌعِساَو  َکَّنِإ 

رایسب ششخب  عیسو و  تمحر  ياراد  وت  انامه 

.یتسه 24/13

ٍهَعِساَو ٍهَمْحَر  وُذ  َکَّنِإ 

.یتسه هدرتسگ  تمحر  ياراد  وت  هک  یتسرد  هب 
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21/42

ٌهَعِساَو ُُهتَمْحَر  ْنَم  اَیَف 

.تسا عیسو  شتمحر  هک  یسک  يا  سپ 

8/48

ٌمیِرَک ٌعِساَو  َکَّنِإَف 

7/22 ، 28/48 .يا هدنشخب  رگناوت  وت  اریز 

عیسو ینایرج  اب  دنمدوس ، یبآ 

ُهُرَرِد ٍعِساَو  ...ٍِعفاَن  َْکنِم  ٍیْقَِسب  .َهَرَفَّسلا  َماَرِْکلا  َکَتَِکئاَلَم  ْدِهْشَأ  َو 

2/19 .زاس هدامآ  دشاب ، رایسب  شندش  يراج  هک  دوخ  بناج  زا  دنمدوس  یبآ  نداتسرف  هب  ار  تا  هدنسیون  ِراوگرزب  ِناگتشرف  و 

بآ اب  اه ، يزور  نداد  یخارف 

ِتاَْوقَْألا ِیف  ِِهب  ُعِّسَُوت  َو 

3/19 .یهد یخارف  اه  يزور  نآ  اب  و 

دنوادخ يزور  ندوب  خارف 

َِکقْزِر ِیف  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  َو 

3/20 .رتسگب نم  رب  ار  تا  يزور  و 

ِعِساَْولا َِکقْزِر  ...َباَْوبَأ  ِیل  ْحَْتفا  َو 

.ياشگب نم  رب  ار  تخارف  يزور  ياهرد  و 

132/47
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يریپ ماگنه  رد  يزور ، نیرت  خارف 

ُتِْربَک اَذِإ  َّیَلَع  َِکقْزِر  َعَسْوَأ  ْلَعْجا  َو 

11/20 .هد رارق  مدش  ریپ  هک  ینامز  نم ، رب  ار  تا  يزور  نیرت  خارف  و 

دنزرف شیاشگ  یخارف و  تهج  دوخ  رب  نیدلاو  نتفرگ  گنت 

!؟ َّیَلَع ِهَعِسْوَّتِلل  اَمِهِسُْفنَأ  یَلَع  اَمُهُراَْتقِإ  َْنیَأ  َو 

؟ دوش یم  هچ  دنا ، هتفرگ  دوخ  رب  نم  شیاشگ  يارب  مردام ) ردپ و   ) ود نآ  هک  ییاه  یگنت  و 

10/24

لالح يزور  یخارف 

َِکلْضَف ْنِم  ُلاَلَْحلا  ُقْزِّرلا  ُمِْهیَلَع  ِعَسوُْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

.هد رارق  هدش ، راشرس  نانآ  يارب  لالح  يزور  تلضف  زا  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

11و10/25

دنوادخ ششخب  لضف و  ندوب  خارف 

َکِمَرَک َكِدوُِجب َو  ِعِساَْولا  َِکلْضَف ، ْنِم  ُلاَلَْحلا  ُقْزِّرلا  ُمِْهیَلَع  ِعَسوُْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

رارق هدـش ، راشرـس  ناـنآ  يارب  لـالح  يزور  تا  هدرتـسگ  لـضف  زا  وـت  مرک  دوـج و  هـب  هـک ) ناـنآ   ) زا روـما )  ) نآ هـمه  رد  ارم  و 
11و10/25 .هد

تارّدقم رد  هدنب ، هنیس  ندومن  خارف 

يِرْدَص َکِمْکُح  ِِعقاَوَِمب  ْعِّسَو  َو 

3/35 .زاس خارف  دوخ ، تارّدقم )  ) ماکحا هب  ار  ما  هنیس  و 

ناگدنب يوس  هب  اه ، يزور  یخارف  ندنادرگ  ناور 

ِقاَزْرَْألا ِهَعَس  َبْصِخ  ِْشیَْعلا َو  َدَغَر  ِِهب  اَْنَیلِإ  ْقُس  َو 
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.هدب قوس  ام  يوس  هب  ار  ناوارف  ياه  يزور  هعسوت  یگدنز و  شیاسآ  نآرق ،)  ) نآ هلیسو  هب  و 

12/42

ناگدنب ياهدحل  یگنت  نتشگ  خارف  لماع 

اَنِدِحاَلَم ِقیِض  ِیف  َِکتَمْحَِرب  اََنل  ْحَْسفا  َو 

14/42 .نادرگ داشگ  ام  يارب  ار  نامیاهدحل  یگنت  تتمحر ، هب  و 

هدنب يارب  یخارف ، یتسردنت و  ندومن  مهارف 

َهَعَّسلا َهَّحِّصلا َو  ...یَنِْغلا َو  َِیل  ْعَمْجا  َو 

130/47 .زاس مهارف  میارب  ار ، یخارف  یتسردنت و  يزاین و  یب  و 

هدنب ناهانگ  زا  رت  خارف  ادخ ، تمحر 

ِیبُونُذ ْنِم  ُعَسْوَأ  َُکتَمْحَر  َُکتَرِفْغََمل َو  ...یِّنِإ 
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4/48 .تسا رت  عیسو  مناهانگ  زا  وت ، تمحر  شزرمآ و  انامه 

هدنب يارب  تسادخ ، دزن  هچنآ  یخارف  ندوزفا 

َكَْدنِع اَم  ِهَعَس  َِکلْضَف َو  ْنِم  ِینْدِز  َو 

28/48 .ازفیب تسوت ، دزن  هچنآ  یخارف  لضف و  زا  میارب  و 

زیرگ رارف 

تغارف

تمعن ساپس  نت و  تغارف 

َِکتَمِْعن ِرْکُش  ِیف  اَِنناَْدبَأ  َغاَرَف  ...ْلَعْجا  َو 

14/5 .هد رارق  دوخ  تمعن  يرازگ  ساپس  رد  ار  نامیاه  نت  شیاسآ  و 

( تافآ زا   ) یتمالس اب  هارمه  تغارف ،

ٌهَِعبَت ِهِیف  اَنُکِرُْدت  َال  ٍهَماَلَس ، َغاَرَف  ُْهلَعْجاَف  .ٍلْغُش  ْنِم  اًغاَرَف  اََنل  َتْرَّدَق  ْنِإَف 

2/11 .دریگن ار  ام  یهانگ  نآ  رد  هک  هد  رارق  یتسردنت  اب  ار  نآ  سپ  يا ، هدومن  رّدقم  راک  زا  تغارف  ام  يارب  رگا  و 

دهز رد  تغارف 

ٍهَداَهَز ِیف  اًغاَرَف  ...ِیْنقُزْرا  َو 

27/20 .امرف يزور  دهز ، رد  تغارف  ارم  و 

نمشد اب  گنج  زا  تغارف 

َِکتَداَبِِعل ْمِِهَتبَراَُحم  ْنَع  ْمُهْغِّرَف  َو 

7/27 .زاس هدوسآ  شیوخ  تدابع  يارب  نمشد ، اب  گنج  هب  یمرگرس  زا  ار  ناشرطاخ  و 

هدنب هب  تغارف ، هزم  ندناشچ 

َِکتَعَس ْنِم  ٍهَعَِسب  ُّبُِحت  اَِمل  ِغاَرَْفلا  َمْعَط  ِیْنقِذَأ  َو 
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125/47 .ناشچب نم  هب  يراد ، تسود  ار  هچنآ  هب ) نتخادرپ   ) يارب تغارف  معط  تا ، يرگشیاشگ  زا  یشیاشگ  هلیسو  هب  و 

ییادج قارف 

( لماش  ) ریگارف

دنوادخ ملع  يریگارف  هطاحا و 

ِءاَیْشَْألا ِعیِمَج  ْنِم  ُهُْملِع  ِِهب  َطاَحَأ  اَم  َدَدَع  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

27/1 .دراد هطاحا  نآ  هب  اهزیچ -  همه  زا  شملع -  هچنآ  هرامش  هب  ار ، وا  ساپس  سپ 

دنوادخ ریگارف  کلم 

َُکناَْطلُس َکُْکُلم َو  اَنیِوْحَی 

10/6 .دریگ یم  ارف  ار  ام  هک  تسوت  ییاورنامرف  هطلس و 
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دنوادخ ریگارف  ملع  تمحر و 

اًْملِع ًهَمْحَر َو  ٍءْیَش  َّلُک  َْتعِسَو  يِذَّلا  َْتنَأ 

5/16 .يا هتفرگ  ربرد  ار  زیچ  همه  شناد ، تمحر و  اب  هکنآ  ییوت 

نتفرگ رارق  هدنب  ياعد  لومشم  طرش 

...ِهَِّیبُوبُّرلِاب ََکل  َدِهَش  ْنَم  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

.امرف تباجا  داد ، یهاوگ  تا  يراگدرورپ  هب  هک  ره  ّقح  رد  ار  اه  هتساوخ  نیا  همه  ادنوادخ و 

11/17

ریگارف يربا  تساوخرد ) )

...اًقَبَط ...ًاباَحَس  ِتاَْوقَْألا ، ِیف  ِِهب  ُعِّسَُوت  ...ِباَحَّسلا َو  َنِم  ِقِدْغُْملا  َِکْثیَِغب  َکَتَمْحَر  اَْنیَلَع  ْرُْشنا  َو 

.ریگارف يربا  .یهد  یخارف  اه  يزور  نآ  اب  .نارتسگب و  ام  رب  ربا ، زا  ناوارف  ِناراب  اب  ار  تتمحر  و 

3و1/19

نانمشد همه  هرابرد  هدنب ، تساوخرد  يریگارف 

ِكْرِّشلا ِمَمُأ  ِِرئاَس  ...ِْدنِْهلا َو  َنِم  ِداَِلْبلا  ِراَْطقَأ  ِیف  َكَءاَدْعَأ  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

9/27 .كرشم ياه  تّما  رگید  دنه و  زا  دنشاب  هک  يرهش  ره  رد  نک ، راچد  تشونرس  نیدب  ار  تنانمشد  همه  ادنوادخ و 

ناراکمتس رب  ادخ ، وفع  هطاحا 

َنیِِملاَّظلا َكُْوفَع  َلِمَش  ْدَق  ْمَک  َو 

.تفرگ ارف  ار  نارگمتس  هک  توفع  رایسب  هچ  و 

9/39

ناطیش هطاحا  زا  هدنب ، نداد  ییاهر 

ُْهنِم اَنْذِْقنَتْساَف  ُناَْطیَّشلا  َكُّوُدَع  اَْنیَلَع  َلَمَتْشا  ِنِإ  َو 
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16/44 .هد ییاهر  وا  زا  ار  ام  سپ  هدش ، هریچ  ام  رب  ناطیش ، وت  نمشد  رگا  و 

دنوادخ ریگارف  ششخب  تمعن و 

ِلْوَّطلا ِّنَْملِاب َو  ْمُهَرَمَغ  َو  ِلْضَْفلا ، ِناَسْحِْإلِاب َو  ِهِداَبِع  َیلِإ  َدَّمََحت  ْنَم  اَی 

18/45 .يا هتفرگارف  ار  ناشیا  تمعن ، ششخب و  اب  يا و  هتفرگ  رارق  تناگدنب  شیاتس  دروم  لّضفت ، ناسحا و  اب  هکنآ  يا 

زیچ همه  رب  ادخ ، هطاحا 

ٌطیُِحم ٍءْیَش  ِّلُِکب  َوُه  َو 

2/47 .دراد هطاحا  يزیچ  ره  هب  وا  و 

دنوادخ رب  یناکم ، نتشادن  هطاحا 

ٌناَکَم َکیِوْحَی  َال  يِذَّلا  َْتنَأ 

16/47 .دریگ یمنارف  ار  وت  یناکم  هکنآ  ییوت 

اه شاداپ  همه  هدنریگارف  یشاداپ 
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ُهُءواَزَج ٍءاَزَج  َّلُک  ُقِْرغَتْسَی  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

42و36/47 .دریگارف ار  اهازج  همه  شیازج  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

سنا ّنج و  ياهدورد  هدنریگارف  يدورد 

َِکَتباَجِإ ِلْهَأ  َکِْسنِإ َو  َکِّنِج َو  ْنِم  َكِداَبِع  ِتاَوَلَص  یَلَع  ُلِمَتْشَت  ...ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

ار تتوعد  ناگدننک  تباجا  تسنِا و  نج و  زا  تناگدنب  ياهدورد  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 
.دوش لماش 

54/47

اهدورد همه  هدنریگارف  يدورد 

ٍهَفَنْأَتْسُم ٍهَِفلاَس َو  ٍهاَلَص  ِّلُِکب  ُطیُِحت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ِْهیَلَع َو  ِّلَص  ِّبَر 

.دریگارف ار  يا  هزات  هتشذگ و  دورد  ره  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  وا و  رب  نم ، راگدرورپ 

55/47

هدنب هدنریگارف  يا  یتساک 

ِینُقَهَْرت ٍهَصَْقنَم  ...َْنَیب  ِیْنَیب َو  ْلُح  َو 

99/47 .زادنا ییادج  دریگ ، یمارف  ارم  هک  يا  هصیقن  نم و  نایم  و 

هدنریگارف ِییاوسر 

َكِْدنِع ْنِم  ُيْزِْخلا  ِْهیَلَع  َلَمَتْشا  ِنَم  ...َْیمَر  ِیب  ِمَْرت  َال  َو 

104/47 .هدش لماش  ار  وا  يراوخ  وت  بناج  زا  هک  یسک  نتخادنا  رود  دننامه  زادنین  رود  ارم  و 

یهلا ریگارف  وفع 

يِدَِیب ُْتیَْقلََأل  ٍءْیَش  َّلُک  َلِمَش  يِذَّلا  َكِْوفَع  ْنِم  ُلِّمَءوُأ  ِیتَّلا  ُِفقاَوَْملا  َال  ْوَلَف 

.متخاس 3/50 یم  كاله  ار  دوخ  دوبن ، دریگ  یمارف  ار  يزیچ  ره  مدنموزرآ و  تشیاشخب  زا  هک  یهاگیاج  رگا  سپ 
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یهلا وفع  يریگارف  تمدق 

َكُْوفَع ِینَلَمَش  اًمیِدَقَف  یِّنَع  ُفْعَت  ْنِإ  َو 

4/50 .تسا هتفرگارف  ارم  تشیاشخب  هک  تسینامزرید  زا  سپ  يرذگرد ، نم  زا  رگا  و 

شناهانگ هلیسو  هب  هدنب ، ندش  هطاحا 

ِیْنتَکَلْهَأَف ِیب  ْتَطاَحَأ  َو  ِیْنتََقبْوَأ ، ْدَق  ِیتَّلا  َِیبُونُذ  ْنِم  َْکَیلِإ  ُلَّصَنَتَأ 

8/51 .مبلط یم  شزوپ  دنک ، مکاله  ات  هتفرگارف  ارم  هتخاس و  مهابت  هک  مناهانگ  زا  وت  هاگرد  هب 

یشومارف

اه هداد  تسدزا  ندرکن  شومارف  ادخ و 

َکِیف ََکل َو  اوُکََرت  اَم  َّمُهَّللا  ُمَُهل  َْسنَت  اَلَف 

اهر وت  هار  رد  وت و  يارب  ار  هچنآ  ادنوادخ  سپ 
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7/4 .رادن رود  رظن  زا  نانآ  يارب  دندرک 

وا ياه  يدب  یشومارف  مدع  مغر  یلع  ناطیش ،  توعد  شریذپ 

َال ِِهب َو  ٍهَفِْرعَم  ِیف  یِّنِم  یًمَع  ِْریَغ  یَلَع  ُهَتَوْعَد  ُِعبَّتَأَـف  ِناَْـطیَّشلا  ِهَوْعَد  َکـِتَوْعَد َو  َْنَیب  ُفـِقَأ  َنیِح  یِّنِم  ِءوُّسلا  یَلَع  اًماَدـْقِإ  ُّدَـشَأ  ...ْنَم  َو 
؟ َُهل یِظْفِح  ْنِم  ٍناَیِْسن 

یم ار  وا  توعد  متـسیا ، یم  ناطیـش  توعد  وت و  توـعد  نیب  هک  یماـگنه  تسا ، رت  كاـب  یب  تشز  لاـمعا  رب  نم  زا  یـسک  هچ  و 
؟23/16 متسین راکشومارف  وا  ياه  يدب  تخانش  رد  روک و  وا  تخانش  رد  هکنآ  اب  مریذپ 

وا يارب  هدرک ، شومارف  هدنب  هچنآ  ظفح 

ُهاَنیِسَن اَم  اََنل  ْظَفْحا  َو 

.رادهگن ام  يارب  میدرک  ششومارف  هچنآ  و 

16/17

وا دای  یشومارف  مدع  دنوادخ و  ياطع 

ِینَْتَیلْوَأ امِیف  َكِرْکِِذل  اًیِساَن  ِیْنلَعَْجت  َال  َو 

8/21 .هدن رارق  يدومن ، اطع  نم  هب  هچنآ  رد  تدای  ِراکشومارف  ارم  و 

تابجاو ماجنا  قیفوت  یشومارف و 

ُُهتیِسَن ْوَأ  ُُهتْرَکَذ  ...َّیَلَع  ُهَتْضَرَف  ِهِینَْتمَْزلَأ َو  اَم  َّلُک  یِّنَع  ِْضقا  َو 

6/22 .مشاب هدرک  ششومارف  ای  هتشاد  دای  هب  ار  نآ  هاوخ  .هد  قیفوت  يا ، هدومن  بجاو  مزال و  نم  رب  هچنآ  ماجنا  هب  ارم  و 

ردام ردپ و  ندربن  دای  زا 

...ِیتاَوَلَص ِرَابْدَأ  ِیف  اَمُهَرْکِذ  ِینِْسُنت  َال  َّمُهَّللا 

.ربن مدای  زا  میاهزامن ، ِدعب  ار  نانآ  دای  ادنوادخ 

13/24

وا طّسوت  ندشن  شومارف  ناطیش و  ندرک  شومارف 
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اَنیِسَن ْنِإ  یَْسنَی  َال 

.دنک 6/25 یمن  شومارف  ار ) ام   ) وا مینک ، ششومارف  رگا 

هدنب لاح  حالصا  یشومارف و 

ُتیِسَن اَم  ُْهنِم َو  ُتْرَکَذ  اَم  ِیتَرِخآ  َياَْینُد َو  ِیف  ِینُِحلُْصی  اَم  ِّلُِکب  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

9/25 .راد ینازرا  نم  رب  مدرک ، شومارف  هچنآ  ای  مدروآ  دای  هب  ار  نآ  هچ  تسا ، محالص  هب  مترخآ  میایند و  رد  هچ  ره  و 

هدنبیرف يایند  یشومارف  مالسا و  رادزرم 

ِروُرَْغلا ِهَعاَّدَْخلا  ُمُهاَْینُد  َرْکِذ  َّوُدَْعلا  ُمِِهئاَِقل  َْدنِع  ْمِهِْسنَأ  َو 

هدنبیرف يایند  دای  نمشد ، اب  دروخرب  ماگنه  و 
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4/27 .ربب ناشرطاخ  زا  ار  هدننز  لوگ 

هلیح زا  ناکرشم ، بولق  نداد  یشومارف 

ِلاَِیتْحِالا ِنَع  ْمَُهبُوُلق  ْلِهْذَأ  َو 

.زاس ربخ  یب  ییوج  هراچ  زا  ار  ناشیاه  بلق  و 

11/27

دنزرف نز و  دای  ندرب  رطاخ  زا  ناملسم و  دهاجم 

َِدلَْولا ِلْهَْألا َو  َرْکِذ  ِهِْسنَأ  َو 

.زاس ششومارف  ار  دنزرف  هداوناخ و  دای  و 

13/27

اه يراتفرگ  یشومارف  هدنب و 

َّنُُهتیِسَن ْدَق  ٌتاَِعبَت  ...َّیَلَع  َّمُهَّللا َو 

18/31 .ما هدرک  شومارف  هک  تسا  ییاه  يراتفرگ  مدرم ) قوقح  زا   ) ارم ادنوادخ و 

دنوادخ ریذپان  یشومارف  ملع 

یَْسنَی َال  يِذَّلا  َکِْملِع  َو  ُماَنَت ، َال  ِیتَّلا  َِکْنیَِعب  َّنُهُّلُک  ...ٌتاَِعبَت َو  َّیَلَع  َّمُهَّللا َو 

یمن شومارف  هک  وت  ملع  رد  دـباوخ و  یمن  هک  وت  مشچ  شیپ  اـهنآ  همه  تسا و  ییاـه  يراـتفرگ  مدرم ) قوقح  زا   ) ارم ادـنوادخ و 
18/31 .دراد رارق  دنک ،

هتشذگ دنسپان  راک  یشومارف  مدع 

ِیْلِعف ِمیِمَذ  ْنِم  َقَبَس  اَِمل  ٍناَیِْسن  َال  َو  يَِرثَأ ، ِءوُِسب  یِّنِم  ٍلْهَج  ْنَع  ِِهب  ُْتقَطَن  اَم  ُّلُک  اَمَف 

.تسین ما  هتشذگ  هدیهوکن  رادرک  ِیشومارف  زا  مرادرک و  يدب  هب  لهج  زا  متفگ ، هچ  ره  سپ 

26/31
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دوخ رب  ندومن  متس  ببس  یشومارف ،

َكِْرتِِسب اَنُْرتْسا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...اَنَسُْفنَأ  ِهِیف  اَنْمَلَظ  ٍناَیِْسن  یَلَع  ْوَأ  اَّنِم ، ٍدُّمَعَت  یَلَع  ٍهَئیِطَخ  ْنِم  ِهِیف  اَْنبَسَتْکا  ...اَم  َّمُهَّللا َو 

رب سپ  میدرک ؛ متـس  دوخ  هب  نآ  رد  هک  يا  یـشومارف  ای  میتفر ، شراب  ریز  دـمع  يور  زا  هاـم )  ) نآ رد  اـم  هک  ییاـطخ  ادـنوادخ و 
47/45 .ناشوپب دوخ  هدرپ  هب  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و 

ادخ دای  ندربن  رطاخ  زا 

َكَرْکِذ ِینِْسُنت  َال  َو 

114/47 .ربن مرطاخ  زا  ار  دوخ  دای  و 

ندوب ناگدش  شومارف  هورگ  رد 

َیُِسن ْدَق  ْنَمَک  َنیِّیِْسنَْملا  َنِم  ُْتنُک  ...اَذِإ  ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو 

.نک محر  نم  هب  مدرگ ، ناگدش  شومارف  زا  هدش ، شومارف  هک  یسک  دننام  هک  یماگنه  نم ! يالوم 

5/53
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یناوارف

یهلا ناوارف  راشرس و  شاداپ 

ِِهباَقِع ِروُذْحَم  ْوَأ  ِِهباََوث ، ِرُوفْوَم  ْنِم  ِْهَیلِإ  َُهبَدَن  اَم  َیلِإ  ُهَضَبَق  ِهِرُمُع  َباَسِح  َبَعْوَتْسا 

هناور دوخ  كانسرت  رفیک  ای  ناوارف  شاداپ  زا  دوب ، هدناوخارف  هچنآ  يوس  هب  هتفرگ ، ار  وا  دناتسب ، ار  شا  یگدنز  باسح  هک  ینامز 
6/1 .دزاس

یهلا هتسویپ  ياه  تمعن  یناوارف 

ُهوُدَمْحَی ْمَلَف  ِِهنَنِم  ِیف  اُوفَّرَصََتل  ِهَرِهاَظَتُْملا ، ِهِمَِعن  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َغَبْسَأ  ...اَم  یَلَع  ِهِدْمَح  َهَفِْرعَم  ِهِداَبِع  ْنَع  َسَبَح  َْول  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

اهنآ تشاد ، یمزاب  هدرک  مامت  اهنآ  يارب  هک  راکـشآ  ياه  تمعن  رب  شـساپس  نتخانـش  زا  ار  شناگدنب  رگا  هک  ار  يادخ  ساپـس  و 
.دندرازگ یمن  ساپس  ار  وا  دندومن و  یم  فرص  ار  شیاه  تمعن 

8/1

ادخ نید  يدنمجرا  تهج  رد  هدنرادرب ، مدق  ِناگدید  متس  یناوارف 

ْمِهِمُولْظَم ْنِم  َِکنیِد  ِزاَزْعِإ  ِیف  َتْرَّثَک  ْنَم  ...یَلَع  ْمُهْرُکْشا  َو 

.نک تیانع  شاداپ  دندید ، اه  متس  تنید  نتخاس  دنمجرا  رطاخ  هب  هک  ار  يرایسب  دارفا  نآ  و 

8/4

دنوادخ ياطع  يدایز  زا  ششخب 

َِکتَدِج ِلْضَف  ْنِم  َنوُطْعُْملا  یِطُْعی  اَمَّنِإ  َو 

.دنشخب 11/5 یم  وت  ياطع  يدایز  زا  ناگدنشخب  هک  یتسرد  هب  و 

ادخ تّوق  ینوزف  يدایز و  هب  يزاین ، یب 

َِکتَُّوق ِلْضَِفب  َنوُفَتْکُْملا  یِفَتْکَی  اَمَّنِإ  َّمُهَّللا 

11/5 .دنوش یم  زاین  یب  وت  يورین  ینوزف  هب  نازاین  یب  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ 

زور ره  رد  ناگدنب ، يارب  اه  یکین  نتخاس  ناوارف 
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ِتاَنَسَْحلا َنِم  ِهِیف  اََنل  ْلِزْجَأ  َو 

.نادرگ رایسب  ام  يارب  ار  اه  یبوخ  زور  نآ  رد  و 

14/6

ادخ دزن  هدنب ، رایسب  هتساوخ  ندوب  مک 

َكِدْجُو ِیف  ٌریِسَی  َُکلَأْسَأ  اَم  َرِیثَک  َّنَأ  ُتِْملَع  َو 

19/13 .تسا كدنا  وت  ییاراد )  ) دزن منک  تساوخرد  دایز  وت  زا  هچ  ره  متسناد  و 

ادخ ناوارف  ياه  ششخب  رب  نآرق ، تلالد 

َُکتاَیآ اَْهیَلَع  ْتَّلَد  ِیتَّلا  َِکتاَبِه  ِلیِزَج  ِیف  َكُدوُؤَی  َال  ...َِکلَذ  َّنِإ 

نیگنس وت  رب  دراد  تلالد  نآ  رب  تیاه  هناشن  هک  ترایسب  ياه  ششخب  ربارب  رد  نیا  هک  یتسردب 
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34/16 .دشاب یمن 

تسا یتسین  شنایاپ  هچنآ  ندوبن  رایسب 

ُءاَنَْفلا ُُهتَِبقاَع  اَم  ٍرِیثَک  ُْریَغَف 

.تسین دایز  تسیدوبان ، شماجنارس  هچنآ  اریز 

3/18

ناوارف ناراب  هب  ادخ ، تمحر  ندنارتسگ 

ِباَحَّسلا َنِم  ِقِدْغُْملا  َِکْثیَِغب  َکَتَمْحَر  اَْنیَلَع  ْرُْشنا  َو 

.نارتسگب 1/19 ام  رب  ربا  زا  ناوارف  ِناراب  اب  ار  تتمحر  و 

مئاد یناوارف  اب  یبآ 

ُهُرْزُغ ٍِمئاَد  ٍِعفاَن ، َْکنِم  ٍیْقَِسب  .َهَرَفَّسلا  َماَرِْکلا  َکَتَِکئاَلَم  ْدِهْشَأ  َو 

2/19 .زاس هدامآ  دشاب -  یگشیمه  شا  یناوارف  هک  دوخ -  بناج  زا  دنمدوس  یبآ  نداتسرف  هب  ار  تا  هدنسیون  ِراوگرزب  ِناگتشرف  و 

ناوارف ناراب  اب  ندش ، باریس 

اًریِزَغ ...اًثیِغُم  اًْثیَغ  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

4/19 .نادرگ باریس  بآ ، ُرپ  شخبرمث و  یناراب  زا  ار  ام  ادنوادخ 

هدنب ییاراد  نتخاس  ناوارف  هلیسو 

ِهِیف ِهَکَرَْبلِاب  ِیتَکَلَم  ْرِّفَو  َو 

23/20 .زاس نوزفا  تکرب ، اب  ار  ما  ییاراد  و 

یهلا تمحر  یناوارف 

َِکتَمْحَر ِلْضَِفب  َِکتَعاَِطب َو  اَّلِإ  َكَْدنِع  اَم  ُلاَنَأ  َال  َو 

6/21 .وت تمحر  ینوزف  هب  وت و  زا )  ) تعاطا اب  زج  متسین ، تسوت  دزن  هچنآ  هب  لئان  و 
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اهنآ ناوارف  شهوکن  ّتنم و  اب  هارمه  ناشیوخ ، ياطع 

اًرِیثَک اوُّمَذ  َو  اًلیِوَط ، َّیَلَع  اوُّنَم  َو  اًدِکَن ، اًلِیلَق  اْوَطْعَأ  اْوَطْعَأ  ْنِإ  َو  ِینُومَرَح ، ِیَتباَرَق  َیلِإ  ِینَتْأَْجلَأ  ْنِإ 

دـنهن و رایـسب  ّتنم  نم  رب  دـنا و  هدرک  اطع  راوگان  كدـنا و  دـننک ، اطع  رگا  دـننک و  ممورحم  يزاس ، جاتحم  مناشیوخ  هب  ارم  رگا 
.دننک ناوارف  شهوکن 

3/22

یهلا ياطع  یناوارف  یگرزب و 

َكَْدنِع اَم  ِرِیثَک  َِکتَّیِطَع َو  ِلیِزَج  ْنِم  یِّنَع  ِهِّدَأَف  یِسْفَن ، ْنِم  اَنَأ  ُُهْتلَفْغَأ  َّیَلَع َو  ُهَْتیَصْحَأ  ْدَق  اَّمِم  ِّبَر ، اَی  َوُه ،

ار نآ  سپ  .مدـش  لفاغ  نآ  زا  هنارـسدوخ  نم  يا و  هدروآ  باسح  هب  نم  رب  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نم ، راگدرورپ  يا  فیلکت )  ) نآ
.نک ادا  نم  بناج  زا  تسوت ، دزن  هک  یناوارف  گرزب و  ياطع  زا 

7/22

نیدلاو كدنا  ییوکین  ندرمش  رایسب 

َّلَق ْنِإ  ِیب َو  اَمُهَِّرب  َِرثْکَتْسَأ  ...یَّتَح  ...ِناَنْسَْولا  ِهَْدقَر  ْنِم  ِیْنیَِعل  َّرَقَأ  اَمِِهب  يِِّرب  َّيَِدلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو 
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هرابرد ار  ناشیا  یکین  ات  .هد  رارق  رت  شوخ  هدولآ ، باوخ  ِباوخ  زا  مرظن ، رد  ار  ود  نآ  هب  يراکوکین  مردام و  ردـپ و  زا  تعاطا  و 
5/24 .مرامش رایسب  دشاب -  كدنا  هچرگا  دوخ - 

نیدلاو هرابرد  دوخ ،  رایسب  ییوکین  نتسناد  مک 

َُرثَک ْنِإ  اَمِِهب َو  يِِّرب  َّلِقَتْسَأ  ...یَّتَح  ...ِناَنْسَْولا  ِهَْدقَر  ْنِم  ِیْنیَِعل  َّرَقَأ  اَمِِهب  يِِّرب  َّيَِدلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو 

هرابرد ار  دوخ  یکین  ات  .هد  رارق  رت  شوخ  هدولآ ، باوخ  ِباوخ  زا  مرظن ، رد  ار  ود  نآ  هب  يراکوکین  مرداـم و  ردـپ و  زا  تعاـطا  و 
5/24 .منادب كدنا  دشاب -  رایسب  هچرگا  ناشیا - 

نیدلاو تسد  هب  نادنزرف ، يزور  ندنادرگ  ناوارف 

ْمُهَقاَزْرَأ يِدَی  یَلَع  ِیل َو  ْرِرْدَأ  َو 

2/25 .امن رایسب  ار  ناشیاه  يزور  نم  تسد  هب  نم و  يارب  و 

مالسا نارادزرم  ياه  ششخب  ندنادرگ  ناوارف 

َِکتَدِج ْنِم  ْمُهاَیاَطَع  ِْغبْسَأ  ...َّمُهَّللا 

1/27 .زاس ناوارف  ار  نانآ  ياه  ششخب  شیوخ ، ییاراد  زا  ادنوادخ 

مالسا نارادزرم  دادعت  نتخاس  ناوارف 

ْمُهَتَّدِع ْرِّثَک  َو 

2/27 .ازفیب ناشدادعت  رب  و 

مالسا نارادزرم  ییاراد  نتخاس  ناوارف 

ْمَُهلاَْومَأ ِِهب  ْرِّمَث  ...ِماَلْسِْإلا َو  ِلْهَأ  َلاَِحم  َِکلَِذب  ِّوَق  َّمُهَّللا َو 

7/27 .ازفیب ار  ناشیاه  تورث  شخب و  تّوق  ار  ناناملسم  ریبدت  نآ ، هلیسو  هب  ادنوادخ و 

ماو زا  هدنب ، ندناهر  هلیسو 

ٍلِصاَو ٍفاَفَک  ْوَأ  ٍلِضاَف  ٍعْسُِوب  ُْهنِم  ینْرِجَأ  َو 

2/30 .هد تاجن  ضرق )  ) نآ زا  یفاک ، ِيزور  ناوارف و  ِتورث  اب  ارم  و 
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دنوادخ رایسب  ناسحا  رکنم 

ِْهَیلِإ َِکناَسْحِإ  َلْضَف  ِرِْکنُْملاَک  ...اًریِْرغَت  ُْهنَع  َْتیَهَن  اَم  یَطاَعَت 

.شدوخ هب  وت  لضف  يرایسب  هدننکراکنا  دننام  .هداد  ماجنا  يا ، هدومن  یهن  نآ  زا  هچنآ  یکاب  یب  اب 

7و6/31

هدنب ینامرفان  تیصعم و  يرایسب 

َِکتَیِصْعَم ْنِم  ِِهب  ُءُوبَأ  اَم  َّیَلَع  َُرثَک  و 

.تسا دایز  نم  رب  مشک ، شود  رب  هک  تتیصعم  و 

10/32

ردام كاروخ  يدایز  زا  نینج ، كاروخ 
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اَهَفْوَج ِینَْتنَکْسَأ  ِیتَّلا  َِکتَمَِأل  ُهَْتیَرْجَأ  ٍباَرَش  ٍماَعَط َو  ِلْضَف  ْنِم  اًتُوق  ِیل  َْتلَعَج 

نورد رد  ارم  هک  يردام )  ) نامه .يداد  رارق  كاروخ  میارب  يدوب ، هدومرف  رّرقم  تزینک  يارب  هک  یندـیماشآ  یندروخ و  يدایز  زا 
.يداد 24/32 ياج  وا 

ادخ تمحر  يرایسب  هب  شتآ ، زا  ندرب  هانپ 

َِکتَمْحَر ِلْضَِفب  اَْهنِم  ِینْرِجَأ  َو 

.زاس 32/32 نمیا  شتآ )  ) نآ زا  تتمحر  يرایسب  هب  ارم  و 

ناضمر هام  رایسب  ياه  تمرح 

ِهَرُوفْوَْملا ِتاَمُرُْحلا  َنِم  َُهل  َلَعَج  اَِمب  ِروُهُّشلا  ِِرئاَس  یَلَع  ُهَتَلیِضَف  َنَابَأَف 

4/44 .تخاس راکشآ  ناوارف  ياه  تمرح  هب  اه ، هام  ریاس  رب  ار  نآ  تلیضف  سپ 

ادخ ششخب  یناوارف  زا  بّجعت 

َکَتَّنِم اَْنیَلَع  َغَبْسَأ  ...اَم 

18/45! وت ششخب  ام  رب  تسا  راشرس  هچ 

ناضمر هام  رد  ادخ ، ناگدشدازآ  یناوارف 

! َکِیف ِهَّللا  َءاَقَتُع  َرَثْکَأ  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

30/45 !. وت رد  ادخ  باذع ) زا   ) ناگدشدازآ تسا  رایسب  هچ  .وت  رب  دورد 

ناضمر هام  هب  لد ، ناوارف  يدنموزرآ 

! َْکَیلِإ اًدَغ  اَنَقْوَش  َّدَشَأ  َو  َْکیَلَع ! ِسْمَْألِاب  اَنَصَرْحَأ  َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

!. میقاتشم وت  يوس  هب  تخس  هچ  ادرف  و  میدوب ! صیرح  وت  رب  رایسب  هچ  زورید  .وت  رب  دورد 

41/45

ناضمر هام  رد  رایسب ، زا  یکدنا  يادا 
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ٍرِیثَک ْنِم  اًلِیلَق  ِهِیف  اَْنیَّدَأ  َو 

.میداد ماجنا  ار  رایسب  زا  یکدنا  نآ  رد  و 

44/45

رفیک رد  ادخ ،) مرک  هب  رورغم   ) ِتشگزاب يرایسب 

َِکباَقِع ِیف  ُهَدُّدََرت  َلَوْطَأ  اَم 

20/46! ترفیک رد  وا ، نتشگزاب  یپرد  یپ  تسا  ینالوط  هچ 

ندمآرد شرامش  هب  زا  ادخ ، تمعن  ندوب  رت  ناوارف 

اَهِرْسَِأب یَصُْحت  ْنَأ  ْنِم  ُرَثْکَأ  َُکتَمِْعن  َو 

23/46 .دیآ هرامش  هب  شمامت  هک  تسنآ  زا  رتشیب  وت  تمعن  و 

ادخ ناسحا  يرایسب 

ِهِّلَقَأ یَلَع  َرَکُْشت  ْنَأ  ْنِم  ُرَثْکَأ  َُکناَسْحِإ  َو 
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23/46 .درک ناوت  رکش  نآ  نیرتمک  رب  هک  تسنآ  زا  رت  نوزفا  وت  ناسحا  و 

وا رب  يدننام  ینوزف  مدع  ادخ و 

َكَِرثاَُکیَف ََکل  َلْدِع  َال  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

20/47 .دنک تباقر  وت  اب  ینوزف  رد  ات  تسین ، تیارب  يدننامه  هکنآ  ییوت 

ساپس يرایسب  رد  هدنشوک  ندش  يرای 

ِهِدیِدْعَت ِیف  َدَهَتْجا  ِنَم  ُناَُعی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

45و36/47 .ددرگ يرای  دیشوک ، نآ  يرایسب  رد  هک  ره  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

تمعن شیازفا  ببس  ساپس ، یناوارف 

ِهِرُوفُِوب َدیِزَْملا  َکِمَرَِکب  ُبِجُوی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

.دَنادرگ مزال  ار  تمعن )  ) یناوارف تمرک ، هارمه  هب  شا  يرایسب  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

48و36/47

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ناوارف ، يدورد 

اَْهنِم یَْمنَأ  ٌهاَلَص  ُنوُکَت  َال  ًهَیِماَن  ًهاَلَص  ِْهیَلَع  ِّلَص  َو 

51/47 .دشابن نآ  زا  رت  ناوارف  يدورد  هک  یناوارف  دورد  تسرف ، دورد  وا  رب  و 

یهلا ياهدوس  اه و  تمعن  زا  شلآ ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هرهب  نتشگ  ناوارف 

َكِِدئاَوَف َكِِدئاَوَع َو  ْنِم  َّظَْحلا  ُمِْهیَلَع  ُرِّفَُوت  ...َِکتَماَرَک َو  َِکلَِحن َو  ْنِم  اَِهب  ْمَُهل  ُلِزُْجت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

هرهب ِي يزاس و  رایـسب  ناشیا  يارب  ار  تتمارک  شـشخب و  نآ  اب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  نم ، راـگدرورپ 
57/47 .ینادرگ ناوارف  تیاهدوس  اه و  تمعن  زا  ار  نانآ 

هفرع زور  رد  ادخ ، ياطع  یناوارف 

َکَتَّیِطَع ِهِیف  َْتلَزْجَأ  ...ٌمْوَی  َهَفَرَع  ُمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 
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66/47 .يا هدومن  ناوارف  نآ  رد  ار  تیاطع  هک  تسا  يزور  هفرع ، زور  نیا  ادنوادخ ،

دنوادخ ّتبحم  یناوارف 

َِکتَّبَحَم ِلْضَف  ْنِم  ِهِیُنلِّمَُحت  اَّمِم  ِینَظَْهبَتَف  ِِهب  ِیل  َهَقاَط  َال  اَِمب  ِینِْحنْمَت  َال 

102/47 .ینکشب يا ، هدراذگ  مشود  رب  هک  تا  یتسود  ینوزف  زا  ار  متشپ  هک  شخبن ، نم  هب  مرادن  ار  شتقاط  هچنآ 

یهلا ياه  تمعن  یناوارف 

َِکئاَمْعَن َِغباَوَس  ِیْنلِّلَج  َو 

.شوپارف دوخ  هدرتسگ  ياه  تمعن  هب  ارم  و 

112/47

َّیَلَع َِکتَمِْعن  َغُوبُس  ْمِّمَت  َو 
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128/47 .نک مامت  نم  رب  ار  تتمعن  یخارف  و 

ادخ ناسحا  زا  هدنب ، بیصن  یناوارف 

َِکلاَْضفِإ ْنِم  ِناَسْحِْإلا  َظوُظُح  َّیَلَع  ْرِّفَو  َو 

129/47 .نادرگ ناوارف  دوخ  لضف  هب  ناسحا ، زا  ارم  بیصن  و 

اه ششخب  زا  هدنب ، ِمهس  ندومن  رایسب 

َِکلاََون ْنِم  ِبِهاَوَْملا  َمَِسق  ِیل  ْلِزْجَأ  َو 

129/47 .نک ناوارف  دوخ  فطل  هب  اه  ششخب  زا  ارم  مهس  و 

نانمؤم نایم  هدنوش  تمسق  ِیکین  زا  هدنب ،  بیصن  ندنادرگ  ناوارف 

ِیبیِصَن یِّظَح َو  َرِّفَُوت  ْنَأ  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  ِْریَخ  ْنِم  اًْریَخ  ِِهب  ْمِهیِطُْعت  ْوَأ  ...ٍْریَخ  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَـسَق  اَمْهَم  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 
ُْهنِم

ایند و ياهریخ  زا  يریخ  ای  ییامن ، یم  تمـسق  ار  یکین  تنامیا ، اب  ناگدـنب  نایم  هاگره  هک  میاـمن  یم  تساوخرد  وت  زا  ادـنوادخ ،
.نادرگ دایز  نآ  زا  ارم  بیصن  هرهب و  ینک ، یم  اطع  ناشیا  هب  ار  ترخآ 

2/48

نانمشد ِرایسب  ِرامش 

ِیناَواَن ْنَم  ِدَدَع  ِرِیثَک  ِیف  ِیتَدْحَو  ...َیلِإ  یَِهلِإ  اَی  َتْرَظَنَف 

ربارب رد  ار  ما  ییاهنت  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 

5/49 .يدرک هدهاشم  هدرک ، ینمشد  نم  اب  هک  یسک  رامش  یب  ِنایهاپس ) )

اه تمعن  یناوارف  هب  رارقا 

ِمَعِّنلا ِغُوبُِسب  َفَرَتْعا  ِنَم  ُماَقَم  اَذَه 

15/49 .تسا هدرک  فارتعا  اه  تمعن  یناوارف  هب  هک  تسا  یسک  هاگیاج  نیا 

تمعن نتخاس  ناوارف  ادخ و  ناسحا 
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َِکتَمِْعن ْنِم  َّیَلَع  َْتغَبْسَأ  ...اَم  یَلَع  ...َكُدَمْحَأ  یَِهلِإ 

1/51 .یتشاد ناوارف  نم  رب  هک  تتمعن  رب  مرازگ  ساپس  ار  وت  نم ، يادخ 

ششخب يرایسب  ربارب  رد  ساپس ، يراوازس 

يِْدنِع َِکئاَطَع  ِلیِزَج  ...یَلَع  ٌلْهَأ -  ِدْمَْحِلل  َْتنَأ  َو  َكُدَمْحَأ -  یَِهلِإ 

1/51 .نم هرابرد  تیاه  ششخب  اهاطع و  يرایسب  رب  یساپس ، هتسیاش  وت  مرازگ و  ساپس  ار  وت  نم ، يادخ 

تمعن یناوارف  ربارب  رد  ساپس ، يراوازس 

َّیَلَع َِکئاَمْعَن  ِغُوبُس  ...یَلَع  ٌلْهَأ -  ِدْمَْحِلل  َْتنَأ  َو  َكُدَمْحَأ -  یَِهلِإ 

1/51 .نم رب  تیاه  تمعن  یخارف  رب  یساپس ، هتسیاش  وت  مرازگ و  ساپس  ار  وت  نم ، يادخ 

هب یبای  تسد  مدع  و  تمعن ، یناوارف  مدع 
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دوخ هرهب 

یِّظَح َزاَرْحِإ  ُْتغََلب  اَم  َّیَلَع  َِکئاَمْعَن  ُغُوبُس  ََّیلِإ َو  َُکناَسْحِإ  َال  َْول  َو 

.مدیسر یمن  دوخ  هرهب  هب  هاگچیه  دوبن ، نم  رب  تیاه  تمعن  یناوارف  نم و  هب  وت  ناسحا  رگا  و 

2/51

رفاو تمعن  هب  هدنب ، مشچ  ندنادرگ  نشور 

ِیْنیَع اَِهب  َتْرَْرقَأ  ٍهَِغباَس  ٍهَمِْعن  ْنِم  ْمَک  ...یَِهلِإ 

3/51! يدومن نشور  نآ  هب  ار  ما  هدید  هک  یخارف  تمعن  رایسب  هچ  نم ، يادخ 

ادخ ياه  تمعن  نتفای  ناوارف 

ِیناَمَز ْنِم  ٍناَمَز  ِّلُک  ِینْأَش َو  ْنِم  ٍنْأَش  ِّلُک  ِیف  ًهَِغباَس  َّیَلَع  َكاَمُْعن  ُتْدَجَو  َو 

5/51 .متفای هدرتسگ  متاقوا ، زا  یتقو  ره  ملاح و  زا  یلاح  ره  رد  دوخ ، رب  ار  تیاه  تمعن  و 

اه هودنا  يرایسب 

یِموُمُه َهَْرثَک  ...یَِهلِإ  اَی  َْکَیلِإ  وُکْشَأ 

10/51 .منک یم  تیاکش  وت  هب  میاه ، هودنا  يرایسب  زا  نم ، يادخ  يا 

اه لد  یگتفیرف  ّتلع  تمعن ، یناوارف 

ِْهیَلَع ِمَعِّنلا  ِهَْرثَِکب  ٌنُوتْفَم  ُُهْبلَق  ...ْنَم  َلاَءوُس  َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

8/52 .هدش هتفیرف  وا ، رب  اه  تمعن  يدایز  ببس  هب  شلد  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 

ناهانگ نتسناد  رایسب 

َُهبُونُذ َرَثْکَتْسا  ِنَم  َلاَءوُس  ...َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

9و8/52 .تسا هتسناد  رایسب  ار  شناهانگ  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 

دنوادخ ششخب  یناوارف  هب  تشگزاب 
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َِکتَمْحَِرب َِکتَماَرَک  ْنِم  ِرِیثَْکلِاب  ِینَِیْنُثت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

.ینادرگزاب دوخ  ششخب  ِيرایسب  هب  ارم  شیوخ  تمحر  اب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم ، يادخ 

10/52

رایسب ناهانگ  بکترم 

ُُهبُونُذ ْتَُرثَک  ...ُُهتَقاَف َو  ْتَّدَتْشا  ِنَم  َلاَءوُس  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

3/54 .تسا رایسب  شناهانگ  و  دنمزاین ، تخس  هک  یسک  تساوخرد  دننام ) ، ) مهاوخ یم  وت  زا  نم  ادنوادخ 

تبقاع ماجرف 
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يداش حرف 

ادرف

هدنب زا  ندش  لاؤس  ادرف و 

ُْهنَع اًدَغ  ِیُنلَأْسَت  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو 

.راداو 3/20 ییامن  یم  یسرپزاب  نآ  زا  ادرف  هک  يراک  هب  ارم  و 

ناضمر هب  قایتشا  ادرف و 

! َْکَیلِإ اًدَغ  اَنَقْوَش  َّدَشَأ  َو  َْکیَلَع ! ِسْمَْألِاب  اَنَصَرْحَأ  َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

!. میقاتشم وت  يوس  هب  تخس  هچ  ادرف  و  میدوب ! صیرح  وت  رب  رایسب  هچ  زورید  .وت  رب  دورد 

41/45

دنزرف

دوخ دنزرف  نز و  زا  ندش  ادج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا 

ِِهتَِملَک ِراَهْظِإ  ِیف  َدَالْوَْألا  َجاَوْزَْألا َو  اُوقَراَف  َو 

4/4 .دندش ادج  دوخ  نادنزرف  نانز و  زا  وا ، نید  ندومن  راکشآ  هار  رد  و 

باحصا نیعبات  نادنزرف  رب  ادخ  دورد 

ْمُْهنِم َکَعاَطَأ  ْنَم  یَلَع  َو  ْمِِهتاَّیِّرُذ ، یَلَع  ...َنیِِعباَّتلا َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

.تسرف دورد  هدرب ، ار  وت  نامرف  هک  اهنآ  زا  یسک  ره  رب  ناشنادنزرف و  نیعبات و  رب  ادنوادخ و 

13/4

ناطیش ّرش  زا  هدنرادزاب  هاگهانپ  نامیا و  اب  نادنزرف 

ٍِعناَم ٍفْهَک  َو  ٍِظفاَح ، ٍنْصِح  َو  ٍزِراَح ، ٍزْرِح  ِیف  ُْهنِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  َنِم  ...اَنَدَالْوَأ  ...ْلَعْجا  َو 

رارق هدـنرادزاب  یهاـگهانپ  هدـنرادهگن و  يژد  مـکحم و  یهاـگیاج  رد  وا  ّرــش )  ) زا ار ، ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و  زا  اـم  نادـنزرف  و 
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10/17 .هد

نادنزرف دوخ و  يارب  ادخ ، زا  نتسج  هانپ 

...ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  َنِم  ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

.هد 6/23 هانپ  هدش  هدنار  ِناطیش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

شنادنزرف هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ادخ  دورد 

ِِهتَّیِّرُذ ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

12/24 .تسرف دورد  وا  لسن  وا و  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

نادنزرف يارب  اعد 

َّحِصَأ َو  ْمُهَفیِعَـض ، ِیل  ِّوَق  َو  ْمُهَریِغَـص ، ِیل  ِّبَر  َو  ْمِِهلاَجآ ، ِیف  ِیل  ْدِز  َو  ْمِهِراَمْعَأ ، ِیف  ِیل  ْدُْدما  یَِهلِإ  ...يِْدلُو  ِءاَقَِبب  َّیَلَع  َّنُم  َّمُهَّللا َو 
ْنِم ِِهب  ُتِینُع  اَم  ِّلُک  ِیف  ْمِهِحِراَوَج َو  ِیف  ْمِهِسُْفنَأ َو  ِیف  ْمِِهفاَع  َو  ْمُهَقاَلْخَأ ، ْمُهَناَیْدَأ َو  ْمُهَناَْدبَأ َو  ِیل 
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ْمِِهب ِْمقَأ  َو  يِدُضَع ، ْمِِهب  ْدُدْشا  َّمُهَّللا  ...ََکل  َنیِعیِطُم  َنیِعِماَس  َءاَرَُصب  َءاَیِْقتَأ  اًراَْربَأ  ْمُْهلَعْجا  .ْمُهَقاَزْرَأ َو  يِدَی  یَلَع  ِیل َو  ْرِرْدَأ  َو  ْمِهِْرمَأ ،
ْمُْهلَعْجا َو  ِیتَجاَح ، یَلَع  ْمِِهب  یِّنِعَأ  َو  ِیتَْبیَغ ، ِیف  ْمِِهب  ِینِفْکا  َو  يِرْکِذ ، ْمِِهب  ِیْحَأ  َو  يِرَـضْحَم ، ْمِِهب  ْنِّیَز  َو  يِدَدَع ، ْمِِهب  ْرِّثَک  َو  يِدَوَأ ،
ْمُْهلَعْجا َو  ِیل ، اًْریَخ  َِکلَذ  ْلَعْجا  َو  اًروُکُذ ، اًدَالْوَأ  ْمُهَعَم  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَه  َو  ْمِهِِّرب ، َو  ْمِِهبیِدَْأت ، ْمِِهتَِیبَْرت َو  یَلَع  یِّنِعَأ  ...َنیِّبُِحم َو  ِیل 

َُکْتلَأَس اَم  یَلَع  اًنْوَع  ِیل 

ازفیب و میارب  ناـشرمع  تّدـم  رد  نادرگ و  زارد  نم  يارب  ار  ناـشرمع  ادـنوادخ  .راذـگ  ّتنم  منادـنزرف  ياـقب  هب  نم  رب  ادـنوادخ و 
ار نانآ  رادـب و  ملاس  نم  يارب  ار  ناشقالخا  نید و  ندـب و  امن و  دـنمورین  میارب  ار  ناشناوتان  هد و  شرورپ  نم  يارب  ار  ناـشلاسدرخ 
.امن و رایـسب  ار  ناشیاه  يزور  نم  تسد  هب  نم و  يارب  هد و  یتسردـنت  تسا -  مهم  نم  يارب  هک  ناشیاهراک -  اضعا و  ناـج و  رد 

ارم یجک  نادرگ و  مکحم  نانآ  هلیـسو  هب  ارم  يوزاب  ادنوادخ  .هد  رارق  دوخ  ربنامرف  اونـش و  اناد و  راکزیهرپ و  یناراکوکین  ار  نانآ 
هدنز اهنآ  هلیسو  هب  ارم  دای  امن و  هتسارآ  ناشیا  هلیـسو  هب  ارم  سلجم  ازفیب و  اهنآ  هلیـسو  هب  ارم  دادعت  امرف و  تسار  ناشیا  هلیـسو  هب 
رارق نم  رادتسود  ار  نانآ  هد و  ما  يرای  نانآ  هلیـسو  هب  متجاح  ندمآرب  رد  امرف و  نم  نیـشناج  ار  ناشیا  مندوب ، بیاغ  رد  نادرگ و 

دوخ دزن  زا  .امن و  يرای  ناشیا  هب  یکین  نتخومآ و  بدا  تیبرت و  رب  ارم  .هد و 

راکددم متساوخ ، وت  زا  هچنآ  رب  نم ، يارب  ار  ناشیا  هد و  رارق  ریخ  نم  يارب  ار  نآ  شخبب و  نم  هب  يرگید  نارـسپ  ناشیا ، رب  نوزفا 
1/25-5 .هد رارق 

نادنزرف هب  ناسحا  بیدأت و  تیبرت ،

ْمِهِِّرب َو  ْمِِهبیِدَْأت ، ْمِِهتَِیبَْرت َو  یَلَع  یِّنِعَأ  َو 

5/25 .امن يرای  ناشیا  هب  یکین  نتخومآ و  بدا  تیبرت و  رب  ارم  و 

هدنب هب  هنیرن ، نادنزرف  ندیشخب 

ِیل اًْریَخ  َِکلَذ  ْلَعْجا  َو  اًروُکُذ ، اًدَالْوَأ  ْمُهَعَم  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَه  َو 

.هد رارق  ریخ  نم  يارب  ار  نآ  شخبب و  نم  هب  يرگید  نارسپ  ناشیا ، رب  نوزفا  دوخ  دزن  زا  و 

5/25

ناطیش زا  شنادنزرف ، هدنب و  نداد  هانپ 

ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  َنِم  ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

.هد 6/25 هانپ  هدش ، هدنار  ِناطیش  زا  ار  منادنزرف  ارم و  و 

نانمؤم هرابرد  نآ  لومش  و  نادنزرف ، دوخ و  يارب  ادخ  زا  تساوخرد 
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...يَِدلَِول یِسْفَِنل َو  َُکْتلَأَس  يِذَّلا  َْلثِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  ِتاَِملْسُْملا َو  َنیِِملْسُْملا َو  َعیِمَج  ِطْعَأ  َو 

نادرم و ناملسم و  نانز  نادرم و  همه  هب  و 

895 ص : 
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12/25 .شخبب مدومن ، تساوخرد  وت  زا  منادنزرف  دوخ و  يارب  هچنآ  ِدننام  نامیا ، اب  نانز 

دنزرف نز و  دای  ندرب  رطاخ  زا  دهاجم و 

َِدلَْولا ِلْهَْألا َو  َرْکِذ  ِهِْسنَأ  َو 

.زاس ششومارف  ار  دنزرف  هداوناخ و  دای  و 

13/27

ادخ ندوبن  یسک  دنزرف  نتشادن و  دنزرف 

ٌدَحَأ اًوُفُک  ََکل  ْنُکَی  َْمل  َْدلُوت َو  َْمل  ِْدَلت َو  َْمل  يِذَّلا  ُدَمَّصلا ، ُدَحَْألا  ُدِحاَْولا  َکَّنِإ 

5/35 .تسا هدوبن  وت  دننام  سک  چیه  يدشن و  هدییاز  يدرواین و  دنزرف  هک  يزاین  یب  ياتکی  اهنت  وت  هک  یتسرد  هب 

هداتسرف

تشهب رد  لسرم ، ناربمایپ  اب  ندمآدرگ 

ُلوَُزت َال  ِیتَّلا  ِهَماَقُْملا  ِراَد  ِیف  َنِیلَسْرُْملا  ُهَءاَِیْبنَأ  ِِهب  ُّماَُضن  ...اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

16و10/1 .تسا ینادواج  هک  يراگدنام  يارس  رد  مییآ ، درگ  شا  هداتسرف  ناربمایپ  اب  نآ ، ببس  هب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  اب  یلسرم ،  ربمایپ  چیه  ندومنن  يربارب 

ٌلَسُْرم ٌِّیبَن  ...َْکیََدل  ُهَیِزاَُوی  َال  ...یَّتَح  َِکتَّنَج  ْنِم  اَْیلُْعلا  ِهَجَرَّدلا  َیلِإ  ...ُهْعَفْراَف  َّمُهَّللا 

24و23/2 .دنکن يربارب  وا  اب  يا  هدش  هداتسرف  ربمایپ  چیه  وت  دزن  هکنآ  ات  .رب  الاب  تتشهب  زا  هجرد  نیرتالاب  هب  ار  وا  ادنوادخ ،

شنالوسر هب  بیغ ، هدنناسر  ناگتشرف  رب  ادخ  دورد 

َِکلُسُر َیلِإ  ِْبیَْغلا  ِلاَّمُح  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

10/3 .دنشاب یم  تنالوسر  رب  یناهن  رابخا  ناگدنناسر  هک  اهنآ  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

ناینیمز رب  هدش  هداتسرف  ناگتشرف  رب  ادخ ، دورد 

ِضْرَْألا ِلْهَأ  َیلِإ  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  َِکلُسُر  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...
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لها يوس  هب  ناگتـشرف ، زا  تناگداتـسرف  ناگتـشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
17و11و10/3 .نیمز

شناگداتسرف رب  ادخ ، نداتسرف  دورد 

...اَْنیَلَع ِّلَصَف  ْمِْهیَلَع  اَنَتاَلَص  ْمُهَتْغََّلب  َو  َِکلُسُر ، َِکتَِکئاَلَم َو  یَلَع  َْتیَّلَص  اَذِإ  َّمُهَّللا َو 
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26/3 .تسرف دورد  ام  رب  سپ  يدناسر ، ناشیا  هب  ار  ام  دورد  يداتسرف و  دورد  تنالوسر  ناگتشرف و  رب  هک  هاگنآ  ادنوادخ و 

َنِیلَسْرُْملا َِکئاَِیْبنَأ  یَلَع  َْتیَّلَص  اَمَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو 

56/45 .يداتسرف دورد  تا  هدش  هداتسرف  ناربمایپ  رب  هکنانچمه  تسرف ، دورد  شنادناخ  وا و  رب  و 

نالوسر ناوریپ  ِیعقاو  نامیا 

...ِناَمیِْإلا ِِقئاَقَِحب  َنِیلَسْرُْملا  َیلِإ  ِقاَِیتْشِالا  ...َْدنِع  ...ْمُهُوقِّدَصُم  ِلُسُّرلا َو  ُعاَْبتَأ  َّمُهَّللا َو 

1/4 ...دندروآ يور  ناربمایپ  هب  یعقاو  ینامیا  اب  هناقاتشم  هک  یماگنه  ناربمایپ ، ِناگدننک  قیدصت  ناوریپ و  ادنوادخ و 

ناشیا هب  نالوسر ، ناوریپ  يدنم  هقالع 

َْکنِم ْمُهْرُکْذاَف  ...ِناَمیِْإلا  ِِقئاَقَِحب  َنِیلَـسْرُْملا  َیلِإ  ِقاَِیتْشِالا  ...َدـْنِع  ِْبیَْغلِاب  ِضْرَْألا  ِلـْهَأ  ْنِم -  ْمُهُوقِّدَـصُم -  ِلُـسُّرلا َو  ُعاَْـبتَأ  َّمُهَّللا َو 
ٍناَوْضِر ٍهَرِفْغَِمب َو 

يور ناربمایپ  هب  یعقاو  یناـمیا  اـب  هناقاتـشم  هک  یماـگنه  نیمز ، لـها  زا  ناربماـیپ  ِیناـهنپ  ِناگدـننک  قیدـصت  ناوریپ و  ادـنوادخ و 
2و1/4 .نک دای  اهنآ  زا  يدونشوخ ، شزرمآ و  هب  سپ  دندروآ ،

ادخ يوس  هب  هدننک  توعد  شباحصا ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

َْکَیلِإ ََکل  ًهاَعُد  َِکلوُسَر  َعَم  اُوناَک  َو  ...

7/4 .دنا هدوب  وت  يوس  هب  هدننک  توعد  تربمایپ  اب  وت  يارب  و 

ادخ هداتسرف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

َکِْقلَخ ْنِم  َُکتَرَیِخ  َُکلوُسَر و  َكُْدبَع َو  اًدَّمَُحم  َّنَأ  ...ُدَهْشَأ  یِّنَأ 

.تسا تناگدیرفآ  نیب  زا  وت  هدیزگرب  تا و  هداتسرف  وت و  هدنب  دّمحم  هک  مهد  یم  تداهش  نم  انامه 

22و21/6

َِکلوُسَر َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

1/24 .تسرف دورد  تا  هداتسرف  دوخ و  هدنب  دّمحم  رب  ادنوادخ 

ٍدَّمَُحم ِلآ  َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
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18/27 .تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  تا و  هداتسرف  دوخ و  هدنب  دّمحم  رب  ادنوادخ 

َکََتلاَسِر َغََّلب  اَمَک  َِکلوُسَر  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

.درک غالبا  ار  وت  تلاسر  هکنانچمه  .تسرف  دورد  تا  هداتسرف  دوخ و  هدنب  دّمحم  رب  ادنوادخ 

17/42

...َِکلوُسَر َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

3/48 .یتسرف دورد  تا  هداتسرف  هدنب و  دّمحم  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ ،
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...یَفَطْصُْملا ِهَّللا  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  اَنِدِّیَس  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 

9/54 .داب تسا  هدیزگرب  هک  ادخ  هداتسرف  دّمحم ، ام ، رورس  رب  ادخ  دورد  و 

ناگداتسرف رتهم 

...َنِیلَسْرُْملا ِدِّیَس  َنیِِّیبَّنلا َو  ِِمتاَخ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

15/17 .تسرف دورد  ناگداتسرف -  رورس  ناربمایپ و  رِخآ  دّمحم -  رب  ادنوادخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ربق  ترایز 

...َِکلوُسَر ِْربَق  ِهَراَیِز  َو  ِهَرْمُْعلا ، ِّجَْحلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َّمُهَّللا َو 

4/23 .تربمایپ ربق  ترایز  هرمع و  ّجح و  هب  راذگ  ّتنم  نم  رب  ادنوادخ و 

مالسلا مهیلع  وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  گنج ، هدننک  اپ  هب 

ِْسنِْإلا ِّنِْجلا َو  َنِم  ًابْرَح  ِِهْتَیب  ِلْهَِأل  َِکلوُسَِرل َو  َبَصَن  ْنَم  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  دندومن ، اپ  هب  یگنج  وا  نادناخ  تربمایپ و  يارب  هک  سنا  ّنج و  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

ترخآ رد  نارضاح ، ياه  هاگیاج  رد  یمارگ ، نالوسر 

ِتاَحیِضَف ْنِم  ِینْرِجَأَف  ...َكِْوفَِعب  ِینَتْرَتَس  ْذِإ  َّمُهَّللا َو 

َنیِمَّرَکُْملا ِلُسُّرلا  َو  َنِیبَّرَقُْملا ، ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  ِداَهْشَْألا  ِِفقاَوَم  َْدنِع  ِءاَقَْبلا  ِراَد 

ناگتـشرف زا  نادـهاش ؛ ياه  هاـگیاج  دزن  یقاـب ، يارـس  ياـه  ییاوسر  زا  سپ  يدـناشوپ ، تشیاـشخب  هب  ارم  هک  نونکا  ادـنوادخ و 
21/32 .زاس نمیا  ارم  راوگرزب ، ناربمایپ  دنمجرا و 

ناگدنب يزور  رب  تفآ ، نداتسرفن 

ًهَهاَع اَنِِشیاَعَم  یَلَع  ْلِسُْرت  َال  َو 

2/36 .تسرفن ام  تشیعم  رب  ینایز  و 

یهلا مشخ  يور  زا  اهربا ، نداتسرف 
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َِکبَضَغ ْنِم  َكُریِجَتْسَن  اَّنِإَف  ًهَطْخَس  اَهَْتلَسْرَأ  ...َْتنُک  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 

.میهاوخ 3/36 یم  ناما  وت  زا  تمشخ ، زا  ام  سپ  يا ، هداتسرف  مشخ  يور  زا  ار  اهربا )  ) نآ رگا  ادنوادخ و 

یهلا شاداپ  زا  دنم  هرهب  لسرم ، ناربمایپ 

َْنیَفَطْصُْملا َنِیلَسْرُْملا  َِکئاَِیْبنَأ  َو  َنِیبَّرَقُْملا ، َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  اًدَحَأ  َْتیَزَج  اَم  َلَْضفَأ  ...َِکتَالاَسِر  ْنِم  َغََّلب  اَِمب  ِهِزْجا  َّمُهَّللا 

دوخ و کـیدزن  ناگتـشرف  زا  یکی  هب  هک  یـشاداپ  نیرتهب  .هد  شاداـپ  دومن ، غـالبا  ار  وت  ياـه  ماـیپ  هکنیا  ببـس  هب  ار  وا  ادـنوادخ 
22/42 .يداد تا  هدیزگرب  هدش  هداتسرف  ناربمایپ 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنس  زامن و 

...َُکلوُسَر َكُْدبَع َو  ُهَّنَس  اَم  یَلَع  اَِهتاَقْوَأ  ِیف  اََهل  َنیِّدَءوُْملا  ...ََهلِْزنَم  اَهِیف  اَْنلِْزنَأ  َو 

اج هب  داد -  رارق  وت  لوسر  هدـنب و  هک  یتّنـس  نامه )  ) هب دوخ -  تاقوا  رد  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  نوچمه  زامن ، هراـبرد  ار  اـم  و 
9/44 .دنا هدروآ 

ناضمر رد  تدابع  و  لسرم ، ناربمایپ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...ُهَْتلَسْرَأ  ٍِّیبَن  ْوَأ  ُهَْتبَّرَق ، ٍکَلَم  ْنِم  ...ِهِیف  ََکل  َدَّبَعَت  ْنَم  ِّقَِحب  ...َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

بّرقم ار  وا  هک  يا  هتـشرف  زا  دـنا ؛ هدرک  یگدـنب  ار  وـت  هاـم ،)  ) نآ رد  هک  یناـسک  ّقـح  هب  مهاوـخ  یم  وـت  زا  نم  اـنامه  ادـنوادخ ،
.یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  يداتسرف ، ار  وا  هک  يربمایپ  ای  یتخاس ،

12/44

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ادخ ، ناگداتسرف  دورد 

َِکلُسُر َِکئاَِیْبنَأ َو  َِکتَِکئاَلَم َو  ِتاَوَلَص  ُمِظَْتنَت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

54/47 .دریگارف ار  وت  ناگداتسرف  ناربمایپ و  ناگتشرف و  ياهدورد  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  ّتنس  ییاپرب  لماع 

َِکلوُسَر َنَنُس  ...ِِهب  ِْمقَأ  َو 

62/47 .راد اپ  هب  دوخ ) ّیلو   ) وا هلیسو  هب  ار  تربمایپ  ياه  شور  و 

شلوسر ادخ و  هب  نتسج  بّرقت 

َنِیبِّرَقَتُم َِکلَِذب  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َّمُهَّللا  َُکتاَوَلَص  َِکلوُسَر  َیلِإ  َْکَیلِإ َو  ...َنیِعِماَس َو  َُهل  اَْنلَعْجا  َو 

شنادناخ وا و  رب  ار  تیاهدورد  ادنوادخ  هک  تربمایپ -  دوخ و  يوس  هب  بّرقت  يایوج  هلیـسو  نیدـب  ناگدنونـش و  وا  يارب  ار  ام  و 
63/47 .هد رارق  تسرفب - 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناگدننک  قیدصت 

َِکلوُسَِرب ِقیِدْصَّتلا  ...ِلْهَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا َو 
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.هد 12/48 رارق  تربمایپ  هب  نارادرواب  زا  ارم  ادنوادخ و 

دنوادخ ییاورنامرف  شهاک  مدع  و  لسر ، بیذکت 

َکَلُسُر َبَّذَک  ...ْنَم  َکَناَْطلُس  ُصُْقنَی  َال  َکَناَْحبُس 

3/52 .دهاک یمن  تا  ییاورنامرف  زا  درامش ، وگغورد  ار  تناربمایپ  هک  یسک  یهّزنم ! كاپ و 

دنوادخ ناگداتسرف  ندومن  قیدصت 

َکَلُسُر ُْتقَّدَص  َو 

6/52 .مدومن قیدصت  ار  تناربمایپ  و 
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شگرزب مان  اب  ادخ  هدننک  حیبست  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...ِِهب  َکَحِّبَُسی  ْنَأ  ََکلوُسَر  َتْرَمَأ  يِذَّلا  ِمیِظَْعلا  َکِمْسِاب  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

نادناخ دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  دیوگ ، حـیبست  نآ  اب  ار  وت  هک  يداد  نامرف  ار  تربمایپ  هک  تگرزب  مان  نآ  هب  نم ، يادـخ 
10/52 .یتسرف دورد  دّمحم 

هتشرف

ناگتشرف رب  اج  هدننک  گنت  یساپس 

َنِیبَّرَقُْملا ُهَتَِکئاَلَم  ِِهب  ُمِحاَُزن  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

16و10/1 .مییامن گنت  بّرقم  ناگتشرف  رب  ار  اج  نآ ، ببس  هب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

ادخ ندوتس  یهلا و  ناگتشرف  نیرت  کیدزن 

...ِْهَیلِإ ِِهتَِکئاَلَم  یَنْدَأ  ِِهب  ُهَدِمَح  اَم  ِّلُِکب  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

25/1 .دنا هدوتس  ار  وا  شناگتشرف ، نیرت  کیدزن  هک  یساپس  ره  هب  ار ، يادخ  ساپس  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  یبّرقم ،  هتشرف  چیه  ندرکن  يربارب 

ٌبَّرَقُم ٌکَلَم  َْکیََدل  ُهَیِزاَُوی  َال  ...یَّتَح  َِکتَّنَج  ْنِم  اَْیلُْعلا  ِهَجَرَّدلا  َیلِإ  َکِیف  َحَدَک  اَِمب  ُهْعَفْراَف  َّمُهَّللا 

یبّرقم هتشرف  چیه  وت  دزن  هکنآ  ات  .رب  الاب  تتشهب  زا  هجرد  نیرتالاب  هب  دیـشک ، وت  نید )  ) هار رد  هک  یجنر  ببـس  هب  ار  وا  ادنوادخ ،
.دنکن يربارب  وا  اب 

24و23/2

ناشیا تیلوؤسم  امسا و  یگژیو ، نایب  ناگتشرف و  رب  ادخ  دورد 

ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  ...َکِحِیبْسَت  ْنِم  َنوُُرتْفَی  َال  َنیِذَّلا  َکِشْرَع  ُهَلَمَح  َّمُهَّللا َو 

.تسرف دورد  اهنآ  رب  سپ  دننک ، یمن  یتسس  وت  حیبست  زا  هک  تشرع  نالماح  ادنوادخ و 

6و1/3

ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  ...ِروُّصلا  ُبِحاَص  ُلِیفاَرْسِإ 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1763 

http://www.ghaemiyeh.com


6و2/3 .تسرف دورد  اهنآ  رب  سپ  روص ، بحاص  لیفارسا ،

ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  ...َكَْدنِع  ِهاَْجلا  وُذ  ُلِیئاَکیِم 

6و3/3 .تسرف دورد  اهنآ  رب  سپ  تسا ، الاو  ماقم  ياراد  وت  دزن  هک  لیئاکیم 

ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  ...َِکیْحَو  یَلَع  ُنیِمَْألا  ُلیِْربِج  َو 

6و4/3 .تسرف دورد  اهنآ  رب  سپ  تسوت ، یحو  نیما  هک  لیئربج  و 

ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  ...ِبُجُْحلا  ِهَِکئاَلَم  یَلَع  َوُه  يِذَّلا  ُحوُّرلا  َو 

6و5/3 .تسرف دورد  اهنآ  رب  سپ  هدش ، هتشامگ  اه  باجح  ناگتشرف  رب  وا  هک  نامه  حور ، و 

یَلَع َو  ْمِْهیَلَع ، ِّلَصَف  َكِْرمَأ ، ْنِم  َوُه  يِذَّلا  ُحوُّرلا  َو 
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َِکتَالاَسِر یَلَع  ِهَناَمَْألا  ِلْهَأ  َو  َِکتاَواَمَس ، ِناَّکُس  ْنِم  ْمِِهنوُد : ْنِم  َنیِذَّلا  ِهَِکئاَلَْملا 

تیاـه نامـسآ  رد  دـنرت ، نییاـپ  ناـنآ  زا  هک  یناگتـشرف  رب  زین  و  تسرف ، دورد  اـهنآ  رب  سپ  دـشاب ، یم  وت  رما  ملاـع  زا  هک  حور ، و 
6/3 .دنراد تناما  تیاه  مایپ  ندناسر  رب  دننکاس و 

ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  ...ٍبوُؤُد  ْنِم  ٌهَمْأَس  ْمُُهلُخْدَت  َال  َنیِذَّلا  َو 

10و7/3 .تسرف دورد  ناشیا  رب  سپ  دنوش ، یمن  گنتلد  یمئاد  ششوک  زا  هک  اهنامه  و 

ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  ...َْکَیلِإ  َرَظَّنلا  َنُوموُرَی  اَلَف  ِراَْصبَْألا  ُعَّشُْخلا 

.تسرف 10و8/3 دورد  ناشیا  رب  سپ  دنرادن ، ار  وت  يوس  نتسیرگن  دصق  هدنکفا و  ریز  هب  ار  ناگدید  هک ) نانآ  )

ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  .َِکتَداَبِع  َّقَح  َكاَنْدَبَع  اَم  َکَناَْحبُس  َِکتَیِصْعَم : ِلْهَأ  یَلَع  ُِرفَْزت  َمَّنَهَج  َیلِإ  اوُرَظَن  اَذِإ  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو 

وت شتسرپ  هتسیاش  هک  هنوگنآ  ام  وت ، یهّزنم  : » دنیوگ دشک ، یم  هلعـش  ناراکهنگ  رب  هک  دنرگن  یم  ار  خزود  نوچ  هک  ییاهنامه  و 
10و9/3 .تسرف دورد  ناشیا  رب  سپ  میدرکن ،» شتسرپ  ار  وت  دوب ،

َِکتَِکئاَلَم ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

10/3 .تناگتشرف زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

َکِسْفَِنل ْمُهَتْصَصَتْخا  َنیِذَّلا  ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

11و10/3 .يا هداد  ناشصاصتخا  دوخ  هب  هک  یناگتشرف  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

َكِدْعَو ِماَم  _ َِتب ُْرمَْألا  َلََزن  اَذِإ  اَِهئاَجْرَأ  یَلَع  َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

هک هاگنآ  دنیاه ، نامـسآ  نآ  فارطا  رب  هک  یناگتـشرف  ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
12و11و10/3 .دوش لزان  تا  هدعو  ندش  مامت  نامرف 

ِباَحَّسلا ِرِجاَوَز  ِرَطَْملا َو  ِناَّزُخ  ...َنیِذَّلا  ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

ناگدـنهد تکرح  ناراب و  ناراد  هنازخ  هک  یناگتـشرف  ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
.دنربا

13و11و10/3

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1765 

http://www.ghaemiyeh.com


...ِدوُعُّرلا ُلَجَز  ُعَمُْسی  ِهِرْجَز  ِتْوَِصب  يِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

اهدـعر گناب  شندـنار ، يادـص  اب  هکنآ  ناگتـشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
.دوش یم  هدینش 

14و11و10/3

...ِدَرَْبلا ِْجلَّثلا َو  یِعِّیَشُم  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...
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فرب و ناگدــــننک  یهارمه  ناگتــــشرف و  ياـــه  هورگ  رب  تناگتــــشرف و  زا  ناـــّیناحور  رب  ناـــشیا و  رب  تـــسرف  دورد  سپ  ...
15و11و10/3 .گرگت

...ِهاَیِْملا َلِیقاَثَم  ْمُهَْتفَّرَع  َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

هدناسانـش ناـنآ  هـب  ار  اـه  بآ  نزو  هـک  یناگتـشرف  ياـه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تـسرف  دورد  سپ  ...
16و11و10/3 .يا

ِضْرَْألا ِلْهَأ  َیلِإ  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  َِکلُسُر  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

لها يوس  هب  ناگتـشرف ، زا  تناگداتـسرف  ناگتـشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
.نیمز

17و11و10/3

...ِهَرَرَْبلا ِماَرِْکلا  ِهَرَفَّسلا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

18و11و10/3 .راکوکین ِراوگرزب  ناریفس  ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

َنوُرَمْءُوی اَم  َنُولَعْفَی  َو  ْمُهَرَمَأ ، اَم  َهَّللا  َنوُصْعَی  َال  َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

، هدرک رما  نانآ  هب  هچنآ  رد  ار  ادخ  هک  نانآ  ناگتشرف ، ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
دننک و یمن  یچیپرس 

.دنهد یم  ماجنا  هدش ، هداد  نامرف  نانآ  هب  هچنآ 

19و11و10/3

ِراَّدلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اَِمب  ْمُْکیَلَع  ٌماَلَس  َنُولوُقَی : َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

رب دورد  دـنیوگ : یم  نایتشهب ) هب   ) هک نانآ  ناگتـشرف ، ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
20و11و10/3 .يارس نیا  ماجرف  تسوکین  هچ  سپ  دیدومن ، هک  يا  يرابدرب  ساپ  هب  امش ،

.ُهوُّلَـص َمیِحَْجلا  َُّمث  ُهوُّلُغَف  ُهوُذُـخ  ْمَُهل : َلِیق  اَذِإ  َنیِذَّلا  ِهَِینَابَّزلا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَـصَف  ...
ُهوُرِْظُنی َْمل  َو  اًعاَرِس ، ُهوُرَدَْتبا 

: دوش هتفگ  اهنآ  هب  نوچ  هک  ینانابساپ  نآ  ناگتـشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
21و11و10/3 .دنهدن شتلهم  دنرب و  هلمح  وا  هب  تعرس  هب  دینکفا ، خزود  هب  سپس  دیشک ، شریجنز  رد  دریگب و  ار  وا 
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...ُهَرْکِذ اَنْمَهْوَأ  ْنَم  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

ار شماــن  هــک  يا ) هتـــشرف   ) ره ناگتـــشرف و  ياــه  هورگ  رب  تناگتـــشرف و  زا  ناــّیناحور  رب  ناــشیا و  رب  تــسرف  دورد  سپ  ...
22و11و10/3 .میدربن

ْنَم َو  ِءاَْملا ، ِضْرَْألا َو  ِءاَوَْهلا َو  ِناَّکُس  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...
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ِْقلَْخلا یَلَع  ْمُْهنِم 

زا مادـک  ره  بآ و  نیمز و  اوه و  نانکاس  ناگتـشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
.دنلوغشم قلخ  رب  هک  نانآ 

23و11و10/3

ٌدیِهَش ٌِقئاَس َو  اَهَعَم  ٍسْفَن  ُّلُک  ِیتْأَی  َمْوَی  ْمِْهیَلَع  ِّلَصَف  ...

.دیایب ناگتشرف ) زا   ) یهاوگ يا و  هدننار  اب  صخش  ره  هک  يزور  تسرف ، دورد  اهنآ  رب  سپ  ...

24/3

ْمِِهتَراَهَط یَلَع  ًهَراَهَط  ْمِِهتَماَرَک َو  یَلَع  ًهَماَرَک  ْمُهُدیَِزت  ًهاَلَص  ْمِْهیَلَع  ِّلَص 

25/3 .دیازفیب ناشیکاپ  رب  يا  یکاپ  ناشتمارک و  رب  یتمارک  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نانآ  رب 

نارگید زا  رت  نییاپ  يا  هبترم  اب  یناگتشرف 

ْمِِهنوُد ْنِم  َنیِذَّلا  ِهَِکئاَلَْملا  یَلَع  َو  ْمِْهیَلَع ، ِّلَصَف  ...

6/3 .دنرت نییاپ  نانآ  زا  هک  یناگتشرف  رب  زین  و  تسرف ، دورد  اهنآ  رب  سپ  ...

یهلا ناگتشرف  زا  نّویناحور  رب  ادخ  دورد 

َِکتَِکئاَلَم ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

10/3 .تناگتشرف زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

ادخ ّصتخم  ِناگتشرف  نوگانوگ  فانصا 

َکِسْفَِنل ْمُهَتْصَصَتْخا  َنیِذَّلا  ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

11و10/3 .يا هداد  ناشصاصتخا  دوخ  هب  هک  یناگتشرف  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

ندیماشآ ندروخ و  زا  ناگتشرف  يزاین  یب 

َکِسیِدْقَِتب ِباَرَّشلا  ِماَعَّطلا َو  ِنَع  ْمُهَْتیَنْغَأ  َو 
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11/3 .يا هدومن  زاین  یب  یندیماشآ  یندروخ و  زا  دوخ ، سیدقت  رکذ  هب  ار  نانآ  و 

شنالوسر ناگتشرف و  رب  ادخ ، دورد 

ْمِهِیف ِلْوَْقلا  ِنْسُح  ْنِم  اََنل  َتْحَتَف  اَِمب  اَْنیَلَع  ِّلَصَف  ْمِْهیَلَع  اَنَتاَلَص  ْمُهَتْغََّلب  َو  َِکلُسُر ، َِکتَِکئاَلَم َو  یَلَع  َْتیَّلَص  اَذِإ  َّمُهَّللا َو 

هک وکین  راتفگ  ببس  هب  ام  رب  سپ  يدناسر ، ناشیا  هب  ار  ام  دورد  يداتـسرف و  دورد  تنالوسر  ناگتـشرف و  رب  هک  هاگنآ  ادنوادخ و 
26/3 .تسرف دورد  يا ، هتخاس  ناور  ام  نابز )  ) رب ناشیا  هرابرد 

ناگتشرف هب  ناگدنب ، دورد  ندناسر 

...اَْنیَلَع ِّلَصَف  ْمِْهیَلَع  اَنَتاَلَص  ْمُهَتْغََّلب  َو  َِکلُسُر ، َِکتَِکئاَلَم َو  یَلَع  َْتیَّلَص  اَذِإ  َّمُهَّللا َو 

هک وکین  راتفگ  ببس  هب  ام  رب  سپ  يدناسر ، ناشیا  هب  ار  ام  دورد  يداتـسرف و  دورد  تنالوسر  ناگتـشرف و  رب  هک  هاگنآ  ادنوادخ و 
رب ناشیا  هرابرد 
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26/3 .تسرف دورد  يا ، هتخاس  ناور  ام  نابز ) )

ناگدنب يارب  ناگتشرف ، زا  یقداص  هاوگ  نداد  رارق 

َِکتَِکئاَلَم ْنِم  ٍقْدِص  َدِهاَش  ...ِِهتاَعاَس  ْنِم  ٍهَعاَس  ِّلُک  ِیف  اََنل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

.هد رارق  تناگتشرف  زا  یقداص  هاوگ  زور ، نیا  ياه  تعاس  زا  یتعاس  ره  رد  ام  يارب  ادنوادخ 

16/6

نیمز نامسآ و  رد  ناگتشرف ، نداد  ياج 

َکِْقلَخ ِِرئاَس  َِکتَِکئالَم َو  ْنِم  اَمُهَْتنَکْسَأ  ْنَم  َکَضْرَأ َو  َكَءاَمَس َو  ُدِهْشُأ  َو 

.مریگ 21/6 یم  دهاش  ار  تناگدیرفآ  ریاس  ناگتشرف و  زا  يداد  ياج  ود  نآ  رد  هچنآ  تنیمز و  تنامسآ و  و 

ناگدنب هب  یناسر  بآ  ناگتشرف و 

ٍِعفاَن َْکنِم  ٍیْقَِسب  .َهَرَفَّسلا  َماَرِْکلا  َکَتَِکئاَلَم  ْدِهْشَأ  َو 

2/19 .زاس هدامآ  دوخ ، بناج  زا  دنمدوس  یبآ  نداتسرف  هب  ار  تا  هدنسیون  ِراوگرزب  ِناگتشرف  و 

ناگتشرف هب  مالسا ، نارادزرم  نداد  يرای 

َنِیفِدُْرم َكِْدنِع  ْنِم  ٍهَِکئاَلَِمب  ْمُهْدِْدمَأ  َو 

8/27 .امرف يرای  دنیآ ، یپ  رد  یپ  هک  یناگتشرف  اب  دوخ  بناج  زا  ار  نانآ  و 

ناکرشم هیلع  ناگتشرف ، زا  يرکشل  ندش  هتخیگنارب 

...َِکتَِکئاَلَم ْنِم  اًْدنُج  ْمِْهیَلَع  ْثَْعبا  َو 

.تسرفب تناگتشرف  زا  یهاپس  نانآ  رب  و 

11/27

 ( تمایق رد  ناهاوگ (  هاگیاج  رد  بّرقم ،  ناگتشرف 

َنیِمَّرَکُْملا ِلُسُّرلا  َو  َنِیبَّرَقُْملا ، ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  ِداَهْشَْألا  ِِفقاَوَم  َْدنِع  ِءاَقَْبلا  ِراَد  ِتاَحیِضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف  ...َكِْوفَِعب  ِینَتْرَتَس  ْذِإ  َّمُهَّللا َو 
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ناگتـشرف زا  نادـهاش ؛ ياه  هاـگیاج  دزن  یقاـب ، يارـس  ياـه  ییاوسر  زا  سپ  يدـناشوپ ، تشیاـشخب  هب  ارم  هک  نونکا  ادـنوادخ و 
21/32 .زاس نمیا  ارم  راوگرزب ، ناربمایپ  دنمجرا و 

اه ناج  نتفرگ  گرم و  هتشرف 

ِبُویُْغلا ِبُجُح  ْنِم  اَهِْضبَِقل  ِتْوَْملا  ُکَلَم  یَّلََجت  َو 

13/42 .ددرگ راکشآ  اه  یناهنپ  ياه  هدرپ  زا  اه ،) ناج   ) نآ نتفرگ  يارب  گرم  هتشرف  و 

گرم هتشرف  لامعا 

ِتْوَْملا ِفاَعُذ  ْنِم  اََهل  َفاَد  َو  ِقاَرِْفلا ، ِهَشْحَو  ِمُهْـسَِأب  اَـیاَنَْملا  ِسْوَق  ْنَع  اَـهاَمَر  َو  ِبُویُْغلا ، ِبُجُح  ْنِم  اَهِْـضبَِقل  ِتْوَْملا  ُکَـلَم  یَّلََجت  َو 
ِقاَذَْملا َهَموُمْسَم  اًسْأَک 
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هناشن اهوزرآ  نامک  زا  ییادـج  تشحو  ياهریت  اب  ار  نآ  ددرگ و  راکـشآ  اه  یناهنپ  ياـه  هدرپ  زا  نآ  نتفرگ  يارب  گرم  هتـشرف  و 
13/42 .دزاس هتخیمآ  تسا -  دولآرهز  نآ  ندیشچ  هک  گرم -  نارکوش  زا  یماج  اه ،) ناج   ) نآ يارب  دریگ و 

نداد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  بّرقم  هتشرف  هب  هدش  هداد  ِشاداپ  نیرتهب 

َنِیبَّرَقُْملا َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  اًدَحَأ  َْتیَزَج  اَم  َلَْضفَأ  ...َِکتَالاَسِر  ْنِم  َغََّلب  اَِمب  ِهِزْجا  َّمُهَّللا 

دوخ کـیدزن  ناگتـشرف  زا  یکی  هب  هک  یـشاداپ  نیرتـهب  .هد  شاداـپ  دوـمن ، غـالبا  ار  وـت  ياـه  ماـیپ  هکنیا  ببـس  هب  ار  وا  ادـنوادخ 
22/42 .يداد

ردق بش  رد  حور ، ناگتشرف و  ندمآ  دورف 

ٍْرمَأ ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئاَلَْملا َو  ُلَّزَنَت 

5/44 .دنیآ یم  دورف  يراک  ره  يارب  ناشراگدرورپ ، نامرف  هب  حور  ناگتشرف و  نآ  رد 

ادخ هاگرد  هب  هدنب  تاعاط  ندروآ  و  ناگتشرف ،

َنوُد اَّلِإ  َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  ٌدَحَأ  َْکیَلَع  َدِرُوی  َال  یَّتَح  ...ِبُونُّذلا  َنِم  ِِهب  اَنُرِّهَُطت  اَِمب  ِهَیِکاَّزلا  ِلاَمْعَْألا  َنِم  ِهِیف  َْکَیلِإ  َبَّرَقَتَن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 
َْکَیلِإ َِهبْرُْقلا  ِعاَْونَأ  َو  ََکل ، ِهَعاَّطلا  ِباَْوبَأ  ْنِم  ُدِرُون  اَم 

اب هام )  ) نآ رد  هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام  و 

هب تناگتـشرف  زا  کی  چـیه  ات  .ینک  كاپ  ناهانگ  زا  نآ ، اـب  ار  اـم  هلیـسو  نیدـب  هک  مییوج  یم  بّرقت  وت  يوس  هب  هتـسیاش  لاـمعا 
11و10/44 .میهد یم  ماجنا  وت  يوس  هب  هک  یبّرقت  عاونا  وت و  يارب  نوگانوگ  ياه  تعاط  زا  رتمک  رگم  درواین ، تهاگرد 

شبّرقم هتشرف  ّقح  هب  ادخ ، زا  تساوخرد 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...ُهَْتلَسْرَأ  ٍِّیبَن  ْوَأ  ُهَْتبَّرَق ، ٍکَلَم  ْنِم  ...ِهِیف  ََکل  َدَّبَعَت  ْنَم  ِّقَِحب  ...َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

بّرقم ار  وا  هک  يا  هتـشرف  زا  دـنا ؛ هدرک  یگدـنب  ار  وـت  هاـم ،)  ) نآ رد  هک  یناـسک  ّقـح  هب  مهاوـخ  یم  وـت  زا  نم  اـنامه  ادـنوادخ ،
.یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  يداتسرف ، ار  وا  هک  يربمایپ  ای  یتخاس ،

12/44

بّرقم ناگتشرف  رب  دورد 

َنِیبَّرَقُْملا َِکتَِکئاَلَم  یَلَع  َْتیَّلَص  اَمَک  ِِهلآ  اَنِِّیبَن َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
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56/45 .يداتسرف دورد  تبّرقم  ناگتشرف  رب  هکنانچمه  .تسرف  دورد  شنادناخ  نامربمایپ و  دّمحم  رب  ادنوادخ 

ناگتشرف ياهدورد  هدننک  عمج  يدورد 

...َِکتَِکئاَلَم ِتاَوَلَص  ُمِظَْتنَت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

دورد شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 
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.دریگارف ار  وت  ناگتشرف  ياهدورد  هک  يدورد  تسرف ،

54/47

ناگتشرف هلیسو  هب  ادخ ، ّیلو  ندش  يرای 

َِکتَِکئاَلَِمب ُهْرُْصنا  َو 

61/47 .امن شا  يرای  تناگتشرف  اب  و 

تصرف

راکش بسانم  تصرف  رگمتس و  نتفرگ  نیمک 

ِِهتَسیِرَِفل ِهَصْرُْفلا  ِزاَِهْتنِال  اًراَِظْتنا  ِِهتَدیِرَِطل  ُِعبَّسلا  َءاَبْضِإ  ََّیلِإ  َأَبْضَأ  ...ٍغَاب  ْنِم  ْمَک  َو 

یبسانم تقو  نتسناد  تمینغ  يارب  یهار  هب  مشچ  اب  شراکش ، يارب  يا  هدنرد  نتسشن  نیمک  رد  دننامه  هک  يرگمتـس  رایـسب  هچ  و 
7/49 .تسشن نم  نیمک  رد  راکش ، يارب 

ناقرف

لطاب ّقح و  هدننکادج  ناقرف و  نآرق ،

َکِماَرَح َِکلاَلَح َو  َْنَیب  ِِهب  َْتقَرَف  اًناَقُْرف  ...ُهَْتلَعَج  َو 

2و1/42 .يدرک ادج  ار  تمارح  لالح و  نیب  نآ  هلیسو  هب  هک  يداد  رارق  يا  هدننکادج  ار  نآ  و 

يَدُْهلا َنِم  ٍتاَنَِّیب  َو  ِساَّنِلل ، يًدُه  ُنآْرُْقلا ، ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  ِماَیِْقلا  َرْهَش  ...َناَضَمَر  َرْهَـش  ُهَرْهَـش  ُِلبُّسلا  َْکِلت  ْنِم  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 
ِناَقْرُْفلا َو 

نآرق نآ  رد  هک  .داد  رارق  اـه  هار  نآ  زا  یکی ) ، ) ار نتـساوخ  اـپ  هب  هاـم  ناـضمر ، هاـم  دوـخ ، هاـم  هک  تسییادـخ  راوازـس  ساپـس  و 
3/44 .تسا لطاب ) زا  ّقح   ) يزاس ادج  تیاده و  زا  راکشآ  ياه  هناشن  رگتیاده و  مدرم  يارب  هک  دش  هداتسرفورف 

یهلا ناقرف  اب  ّقح ، نتشگ  راکشآ 

! َکَناَقُْرف ِّقَْحلِاب  َعَدْصَأ  ...اَم 

22/47! وت نآرق )  ) راذگ قرف  باتک  تسا  ّقح  هدننکراکشآ  هچ 
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ماکحا نامرف 

یهلا نامرف  رد  دیدرت  مدع 

ِهِْرمَأ ِیف  ِّکَّشلا  ِداَْحلِْإلا َو  َنِم  اَنَبَّنَج  ...اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

10/1 .تخاس رود  دوخ ، رما  رد  کش  يور و  جک  زا  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس 

یهلا ياه  نامرف  تمکح 

اَنَتَعاَط َِربَتْخَِیل  اَنَرَمَأ  َُّمث 

.دیامزایب 21/1 ار  نامیریذپ  تعاطا  ات  داد  نامرف  ار  ام  سپس 

یهلا رما  ماجنا  يارب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندش  هدامآ 

ُهَسْفَن َكِْرمَِأل  َبَصَن  اَمَک  ...َِکیْحَو  یَلَع  َِکنیِمَأ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 
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4و3/2 .تخادنا شالت  هب  ار  دوخ  وت  نامرف  يارب  وا  هک  نانچمه  تسرف ، دورد  تیحو -  نیما  دّمحم -  رب  ادنوادخ 

ادخ رما  رد  یهاتوک  ندومنن  رایتخا  ناگتشرف و 

َكِْرمَأ ِیف  ِّدِْجلا  یَلَع  َریِصْقَّتلا  َنوُِرثْءُوی  َال  ...َنیِذَّلا  َکِشْرَع  ُهَلَمَح  َّمُهَّللا َو 

1/3 ...دننک یمن  رایتخا  ششوک  رب  ار  یهاتوک  وت  نامرف  رد  هک  تشرع  نالماح  ادنوادخ و 

ادخ نامرف  رظتنم  لیفارسا ،

ِْرمَْألا َلُولُح  َو  َنْذِْإلا ، َْکنِم  ُرِظَْتنَی  يِذَّلا  ُصِخاَّشلا  ِروُّصلا ، ُبِحاَص  ُلِیفاَرْسِإ 

.تسوت نامرف  ندیسر  هزاجا و  رظتنم  هدوشگ ، مشچ  هک  نامه  روص ، بحاص  لیفارسا ،

2/3

فورعم هب  رما  قیفوت 

ِفوُْرعَْملِاب ِْرمَْألا  ...ِْریَْخلا َو  ِلاَمِْعتْسِال  اَنِماَّیَأ ، ِعیِمَج  ِیف  ِهِذَه َو  اَِنتَْلَیل  اَذَه َو  اَنِمْوَی  ِیف  اَنْقِّفَو 

.هد قیفوت  فورعم ، هب  رما  یکین و  ماجنا  يارب  ار  ام  نامیاهزور ، همه  رد  ام و  بشما  ام و  زورما  رد 

18/6

ادخ زج  يا ، هدننک  مکح  زا  ندیبلطن  يرای 

َكِْریَغ ٍمِکاَِحب  ُنیِعَتْسَأ  َال  ...َّمُهَّللا 

.میوج 11/14 یمن  يرای  وت  زج  يا  هدننک  مکح  زا  ادنوادخ 

اعد هب  ادخ ، نامرف 

ِءاَعُّدلِاب ُهَتْرَمَأ  يِذَّلا  َكُْدبَع  یَِهلِإ  اَی  اَنَأ 

13/16 .يداد نامرف  ندرک  شیاین  هب  ار  وا  هک  ماوت  هدنب  نم -  يادخ  يا  نم - 

ِِهب ِینَتْرَمَأ  ْدَق  َْکنَع َو  ِیئاَعُد  ْبُجَْحت  َال 

9/25 .يا هدومرف  رما  نآ  هب  ارم  دوخ  هک  رادنزاب ، دوخ  زا  ار  میاعد 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1777 

http://www.ghaemiyeh.com


ِءاَعُّدلا َنِم  ِِهب  َتْرَمَأ  امِیف  َكِْرمَِأل  اًعیِطُم  َُکْتئِج  ْدَق  اَذ  اَنَأ  اَهَف  َّمُهَّللا 

هدرک تعاـطا  يا ، هدومن  رما  ندرک  اـعد  هب  هک  ار  وت  ناـمرف  هک  یلاـح  رد  ما ، هدـمآ  وت  دزن  هب  هک  متـسه  نم  نیا  نونکا  ادـنوادخ ،
11/31 .ما

َكِْرمَِأب َكْوَعَد  َو 

16/45 .دندناوخ ار  وت  تنامرف ، هب  و 

نآ هب  کیّبل  اعد و  هب  ادخ ، نامرف  زا  يربنامرف 

َْکیَدْعَس َْکیََّبل َو  َلاَقَف : ِءاَعُّدلِاب ، ُهَتْرَمَأ  يِذَّلا  َكُْدبَع  یَِهلِإ  اَی  اَنَأ 

13/16 .منامرف هب  شوگ  منک و  یم  تعاطا  تفگ : سپ  .يداد  نامرف  ندرک  شیاین  هب  ار  وا  هک  ماوت  هدنب  نم -  يادخ  يا  نم - 

ِِهب َتْرَمَأ  امِیف  َكِْرمَِأل  اًعیِطُم  َُکْتئِج  ْدَق  اَذ  اَنَأ  اَهَف  َّمُهَّللا 
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ِءاَعُّدلا َنِم 

هدرک تعاـطا  يا ، هدومن  رما  ندرک  اـعد  هب  هک  ار  وت  ناـمرف  هک  یلاـح  رد  ما ، هدـمآ  وت  دزن  هب  هک  متـسه  نم  نیا  نونکا  ادـنوادخ ،
11/31 .ما

ناطیش اب  ندرک  ینمشد  نامرف 

اَنَْرمَأ َعاَطَأ  ْنَم  ِِهتاَواَنُِمب ، ُُرمَْأن 

14/17 .میهد نامرف  وا  ینمشد  هب  دنک ، يوریپ  ار  ام  نامرف  هک  ره 

دوخ نایز  هب  هدنب ، ندرک  مکح 

َُکلْضَف اَّلِإ  یِسْفَن  یَلَع  ُتْمَکَح  ْنَأ  َدَْعب  ِیل  اَم 

15/20 .مرادن وت  لضف  زج  يزیچ  مدرک ، موکحم  ار  دوخ  هکنآ  زا  سپ 

هدنب يارب  ادخ ، نامرف  اب  ینامرف  ندوبن 

َكِْرمَأ َعَم  ِیل  َْرمَأ  َال 

6/21 .تسین ینامرف  ارم  وت ، نامرف  اب 

دوخ زا  تعاطا  هب  ادخ ، نامرف 

َِکتَعاَط ْنِم  ِِهب  ِینَتْرَمَأ  اَم  یَلَع  ِهَّوُْقلا  ...ِهَّحِّصلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

.راذگ ّتنم  نم  رب  يا -  هداد  نامرف  نآ  هب  ارم  هک  تتعاط -  ماجنا  رب  ییاناوت  یتسردنت و  اب  و 

3/23

شاداپ هب  تبغر  یهلا و  نامرف 

اَنَتْرَمَأ اَم  ِباََوث  ِیف  اَنَْتبَّغَر  اَنَْتیَهَن َو  اَنَتْرَمَأ َو  ...َکَّنِإَف 

6/25 .يا هداد  نامتبغر  يدرک ، رما  ار  ام  هچنآ  شاداپ  رد  يا و  هدومن  یهن  رما و  ار  ام  وت  انامه 

ادخ نامرف  ماجنا  هب  هدنب ، یهاتوک 
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اًطیِْرفَت ِِهب  َتْرَمَأ  اَّمَع  َرَّصَقَف 

6/31 .هدرک یهاتوک  يا  هدرک  رما  هچنآ  زا  يراگنا ، لهس  اب  سپ 

یهلا نامرف  و  تشز ، رادرک 

َکِمْکُح ِیف  ُهَحَضَف  اَم  ِحِیبَق  ...ْنِم  َِکب  َثاَغَتْسا 

9/31 .هتساوخ کمک  وت  زا  تسا ، رگاوسر  وت  مکح  رد  هک  یتشز  راک )  ) زا

وا نامرف  كرت  ادخ و  نداد  نامرف 

ُتْکَرَتَف ِینَتْرَمَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.متفگ 16/32 كرت  سپ  يدرک ، رما  ارم  وت  انامه  ادنوادخ 

یهلا نامرف  ربارب  رد  ندش  میلست 

َتْمَکَح اَِمل  ِمِیلْسَّتلا  اََنل َو  َْتیَضَق  اَِمب  اَضِّرلا  َیلِإ  ًهَعیِرَذ  َِکلَذ  ْلَعْجا  َو  ِراَِیتْخِالا ، َهَفِْرعَم  اَنْمِْهلَأ  َو 

، يدومن مکح  هچنآ  هب  میلست  يدومرف و  رّدقم  ام  يارب  هچنآ  هب  يدونشوخ  هلیـسو  ار  نآ  امرف و  ماهلا  ام  هب  ار  ریخ  راک )  ) تفرعم و 
2/33 .هد رارق 

نآ زا  زواجت  یهلا و  نامرف  زا  یهاگآ 
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ُهاَْنیَّدَعَتَف ِْهیَلَع  اَنَتْفَقَو  ْدَق  ٍْرمَأ  ...ْمَک 

2/34 .میدومن يّدعت  نآ  زا  ام  سپ  يدرک ، هاگآ  نآ  رب  ار  ام  هک  يرما  رایسب  هچ 

مالسلا مهیلع  وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نانخس  ندینش  هب  ادخ  نامرف 

َتْرَمَأ اَمَک  َنیِعیِطُم  َنیِعِماَس َو  ْمَُهل  اَْنلَعْجا  َو 

5/34 .هد رارق  عیطم  نامرف و  هب  شوگ  ناشیا  ربارب  رد  ار  ام  يا  هداد  نامرف  هک  روط  نامه  و 

نامرفان رفیک  رد  وا  باتش  مدع  ادخ و  رما  زا  یچیپرس 

َِکتَمِقَِنب ُْهلِجاَُعت  ْمَلَف  َکَیْهَن  ُِعقاَوُْملا  َكَْرمَأ َو  یِصاَْعلا  اَّمَأَف 

14/37 .يدرکن باتش  شرفیک  هب  سپ  دروآ ، اج  هب  ار  وت  یهن  دنک و  یچیپرس  ار  وت  رما  هکنآ  اّما  و 

ادخ نامرف  هدنب و  نتشاد  هگن 

َُکلْدَع ِِهب  ُمُکْحَی  اَّمِم  ِینْصِّلَخ  َو  َکُمْکُح ، َُهل  ُبِجُوی  اَم  ِیِنق 

5/39 .نادرگ صالخ  دنک ، یم  مکح  ار  وت  لدع  هچنآ  زا  رادهگن و  دنادرگ ، یم  بجاو  ار  وت  مکح  هچنآ  زا  ارم 

ادخ نامرف  هدننک  نایب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

َعَدَص ...اَمَک  َِکلوُسَر  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

َكِْرمَِأب

17/42 .درک نایب  اسر  يادص  اب  ار  تنامرف  هکنانچمه  .تسرف  دورد  تا  هداتسرف  دوخ و  هدنب  دّمحم  رب  ادنوادخ 

ناضمر هام  هزور  هب  ادخ ، نامرف 

ُهَراَهَن َكِْرمَِأب  اَنْمُصَف 

.میتفرگ هزور  ار  شزور  وت  نامرف  هب  سپ 

21/45

شنامرف هب  هدنب  تشگزاب  ادخ و  تلهم 
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َكِْرمَأ َیلِإ  اوُؤیِفَِیل  ْمِِهب  َْتیَّنََأت  اَمَّنِإ 

17/46 .دندرگزاب وت  نامرف  هب  ات  يا ، هدرک  گنرد  نانآ  اب  ور  نیا  زا  انامه 

ادخ نامرف  هب  ناگدنب ، رادرک  راتفگ و  تشگزاب 

َكِْرمَأ َیلِإ  ٌهَِلئآ  ْمُهُرُوُما  َو  َکِمْکُح ، َیلِإ  َنوُِرئاَص ، ْمُهُّلُک 

18/46 .دیسر دهاوخ  وت  نامرف  هب  ناشرادرک  دنسر و  یم  وت  مکح  هب  ناشیا  همه 

وا نامرف  يارب  ادخ ، ناگدیزگرب 

َكِْرمَِأل ْمُهَتْرَتْخا  َنیِذَّلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِِبئاَطَأ  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

.يدیزگرب دوخ  نامرف  يارب  هک  نانآ  تسرف ، دورد  شا  هداوناخ  نارت  هزیکاپ  رب  نم ، راگدرورپ 

56/47
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ناشیا نامرف  میلست  مالسلا ،  مهیلع  همئا  ناتسود 

ُمِهِْرمَِأل َنیِمِّلَسُْملا  ...ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

64/47 .تسرف دورد  دنناشیا ، نامرف  ِناگدش  میلست  هک  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

ندرک لمع  ادخ  نامرف  فالخ 

َِکیْهَن َیلِإ  َكَْرمَأ  ََفلاَخَف  َِکتَیِصْعَم ، ْنَع  ُهَْتیَهَن 

68/47 .تفاتش تیهن  هب  هدومن ، تفلاخم  تنامرف  اب  سپ  يدرک ، یهن  ینامرفان  زا  ار  وا 

هدش هداد  نامرف  ياهرد  زا  ادخ ، هاگرد  هب  ندمآ 

اَْهنِم یَتْءُوت  ْنَأ  َتْرَمَأ  ِیتَّلا  ِباَْوبَْألا  َنِم  َُکْتیَتَأ  ...ْدَقَف  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ُهُومَّدَق  اَم  ْمِّدَقُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو  َو 

زا يا  هداد  نامرف  هک  ییاهرد  نامه  زا  یلو  مداتسرفن ، شیپ  دنا ، هداتـسرف  شیپ  اهنآ  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياهراک  نم  هچرگ  انامه  و 
72/47 .ما هدمآ  وت  دزن  دنوش ، دراو  اهنآ 

اه یکین  هب  نتفرگ  یشیپ  ادخ و  نامرف 

َتْرَمَأ ُْثیَح  ْنِم  اَْهَیلِإ  َهََقباَسُْملا  َو  َْکَیلِإ ، ِتاَْریَْخلا  َکَلْسَم  ِیل  ْلِّهَس  َو 

94/47 .نادرگ ناسآ  نم  يارب  يا ، هداد  نامرف  هک  یتهج  زا  ار  اهنآ  هب  نتفرگ  یشیپ  دوخ و  يوس  هب  تاریخ  هار  و 

یهلا مکح  ندید  هتفای  رییغت  ادخ و  ناگدیزگرب 

ًالَّدَبُم َکَمْکُح  َنْوَرَی  ...َنِیبُوْلغَم  َكُءواَفَلُخ  َُکتَْوفِص َو  َداَع  یَّتَح  ...

.تسا هتفای  رییغت  تماکحا  هک  دننیب  یم  هدش ، بولغم  وت ، نانیشناج  ناگدیزگرب و  هکنیا  ات  ...

9/48

هدنب تساوخرد  ادخ و  مکح 

ِهِْضمَأ ِهِْضقا َو  ُهْرِّدَق َو  ُهْدِرَأ َو  َو  َْکَیلِإ ، ِهِیف  ُْتبِغَر  َْکَیلِإ َو  ُْتبَلَط  َُکْتلَأَس َو  اَم  َعیِمَج  ِیل  ْبِجَتْسا 

نامرف نک و  رّدقم  هاوخب و  ار  نآ  امرف و  باجتسم  میارب  ما ، هدومن  لیم  نآ  هب  ما و  هدرک  بلط  ما و  هتـساوخ  وت  زا  هک  ار  هچنآ  همه 
28/48 .نک ارجا  هد و 
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هدنب ریخ  ادخ و  مکح 

ُْهنِم یِضْقَت  امِیف  ِیل  ْرِخ 

28/48 .هد ریخ  ینک ، یم  مکح  میارب  نآ  زا  هچنآ  رد  نم  هب 

شنامرف ندنادرگزاب  رب  ییاناوت  مدع  و  ادخ ، مکح  ندیدنسپن 

َكَْرمَأ َّدُرَی  ْنَأ  َكَءاَضَق  َهِرَک  ْنَم  ُعیِطَتْسَی  َْسَیل 

3/52 .دنادرگزاب ار  تنامرف  دناوت  یمن  دیدنسپن ، ار  وت  مکح  هک  یسک 

910 ص : 
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میظع مسا  هب  وا  حیبست  تهج  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ادخ  نامرف 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...ِِهب  َکَحِّبَُسی  ْنَأ  ََکلوُسَر  َتْرَمَأ  يِذَّلا  ِمیِظَْعلا  َکِمْسِاب  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

نادناخ دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  دیوگ ، حـیبست  نآ  اب  ار  وت  هک  يداد  نامرف  ار  تربمایپ  هک  تگرزب  مان  نآ  هب  نم ، يادـخ 
.یتسرف 10/52 دورد  دّمحم 

یهلا رما  ذوفن  هب  نتشاد  نیقی 

َكِْرمَأ ِذاَفَن  ِیف  ِنیِقَْیلا  َّقَح  ِِهب  َنَْقیَتْسا  ِنَم  ِِهب  ُعَْفنَت  اًنیِقَی  ...َُکلَأْسَأ 

3/54 .یهد یم  دوس  دنک ، ادیپ  نیقی  وت  رما  ندوب  ذفان  هب  هک  ار  سک  ره  نآ  هلیسو  هب  هک  مهاوخ  یم  ینیقی  وت  زا 

: ادخ نامرف  ياه  یگژیو 

ندوب تلادع  ساسا  رب  .أ 

ِمْکُْحلا ِیف  ٌلْدَع  ...َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  یِّنَأ 

21/6 .یمکح رد  رگداد  وت  هک  مهد  یم  تداهش  نم  انامه 

ِهِیف ُروَُجت  َال  َِکئاَضَق  ْنِم  ًالْدَع  ِجَرْخ  _ َْملا َِهلوُهُس  ْنِم  ُهَطَْنقَأ  اَم 

مکح رد  لدع  يور  زا  شیاه ) يراتفرگ  همه  ! ) نتفای ییاهر  یناسآ  هب  زا  تسا  دیماان  هچ 

20/46 .ینک یمن  متس  نآ  رد  هک  تسوت ،

َتْمَکَح اَم  اًفِْصن  َناَکَف  َتْمَکَح  َو  َْتیَضَق ، اَم  ًالْدَع  َناَکَف  َْتیَضَق  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

15/47 .دوب فاصنا  يور  زا  تمکح  يداد و  مکح  دوب و  لدع  يور  زا  تتواضق  يدرک و  تواضق  هکنآ  ییوت 

دنک هدارا  ادخ  هک  ره  هچ و  ره  هب  نآ  لومش  .ب 

ُدیُِرت اَم  ُمُکَْحت  َو  ُءاَشَت ، اَم  ُلَعْفَت  َکَّنِإ 

.ینک یم  مکح  ییامن  هدارا  هچنآ  یهد و  یم  ماجنا  یهاوخ  یم  هچنآ  وت  هک  یتسردب 

34/16
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َتْدَرَأ ْنَمِیف  َتْدَرَأ  اَِمب  یِضْقَت  َو  َْتئِش ، ْنَم  یَلَع  َْتئِش  اَِمب  ُمُکَْحت 

5/36 .ینار یم  نامرف  یتساوخ ، سک  ره  رب  یتساوخ ، هچنآ  هب  ینک و  یم  مکح  یتساوخ ، سک  ره  رب  یتساوخ ، هچ  ره  هب 

نتشگ ارجا  .ج 

َکُمْکُح َِّیف  ٍضاَم 

6/21 .تسا يراج  نم  هرابرد  وت  مکح 

َكَْرمَأ َذَْفنَأ  ...اَم 

4/52! تنامرف تسا  ذفان  هچ 

ندوب وکین  .د 
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ٌهَرَیِخ َكُءواَضَق 

4/45 .تسا ریخ  تنامرف 

ندوب امنهار  يداه و  ه ._

ٌدَشَر َكُْرمَأ 

28/47 .تسا رگتیاده  تنامرف 

ندوب بجاو  مزال و  .و 

ٌْمتَح َكُءواَضَق 

29/47 .تسا بجاو  تنامرف 

نتشگن بولغم  .ز 

َكُْرمَأ َُبلاَُغی  َال 

9/48 .دوش یمن  بولغم  وت  نامرف 

ندوبن متس  ساسا  رب  .ح 

ٌْملُظ َکِمْکُح  ِیف  َْسَیل  ُهَّنَأ  ُتِْملَع  ْدَق 

.تسین متس  وت  نامرف  رد  هک  ما  هتسناد 

15/48

يربنامرف

یهلا تردق  هب  ناسنا ، زا  تاقولخم  يربنامرف 

ِِهتَرْدُِقب اََنل  ٌهَداَْقنُم  ِِهتَقِیلَخ  ُّلُکَف 

ام يارب  شناگدیرفآ  همه  وا ، تردق  هب  سپ 

.دنرادربنامرف 18/1
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تاقولخم ندمآرد  ناگدنب  تعاطا  هب 

ِِهتَّزِِعب اَِنتَعاَط  َیلِإ  ٌهَِرئاَص  ...ِِهتَقِیلَخ  ُّلُکَف 

18/1 .دنیآ یمرد  ام  زا  تعاطا  هب  شناگدیرفآ  همه  وا ، تّزع  هب  سپ 

ناگدنب يربنامرف  تعاط و  شیامزآ 

اَنَتَعاَط َِربَتْخَِیل  اَنَرَمَأ  ...

.دیامزایب ار  نامیریذپ  تعاطا  ات  داد  نامرف  ار  ام 

21/1

هدنب يربنامرف  تعاط و  نابیتشپ  یساپس 

ِِهتَعاَط یَلَع  اًریِهَظ  ...ِِهتَعاَط َو  َیلِإ  ًهَلْصُو  ُنوُکَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

.دشاب شتعاط  رب  ینابیتشپ  میروخ و  دنویپ  وا  تعاط  يوس  هب  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

29و27/1

ادخ زا  لیئاکیم ، تعاطا 

َِکتَعاَط ْنِم  ِعِیفَّرلا  ِناَکَْملا  َو  َكَْدنِع ، ِهاَْجلا  وُذ  ُلِیئاَکیِم 

3/3 .دراد دنلب  یهاگیاج  تتعاطا  زا  و  تسا ، الاو  ماقم  ياراد  وت  دزن  لیئاکیم 

لیئربج زا  ناینامسآ ، يربنامرف 

912 ص : 
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َِکتاَواَمَس ِلْهَأ  ِیف  ُعاَطُْملا  ...ُلیِْربِج 

.تسا 4/3 تیاه  نامسآ  لها  نایم  رد  اورنامرف  لیئربج 

ادخ زا  باحصا ، نیعبات  يربنامرف 

ْمُْهنِم َکَعاَطَأ  ْنَم  یَلَع  ...َنیِِعباَّتلا َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

13/4 .تسرف دورد  هدرب ، ار  وت  نامرف  هک  اهنآ  زا  یسک  ره  رب  نیعبات و  رب  ادنوادخ و 

تعاط تاقوا  رد  ناگدنب ، درکلمع  هب  ادخ  شرگن 

ِِهتَعاَط ِتاَقْوَأ  ِیف  ْمُه  َْفیَک  ُرُْظنَی 

.دنا هنوگچ  شتعاط  تاقوا  رد  اهنآ  درگن  یم 

7/6

دنوادخ تعاطا  هب  هدننک  تیاده 

َِکتَعاَط َیلِإ  اًیِداَه  َِکتَیِصْعَم ، ْنِم  اًمِصاَع  اًظْفِح  ...اَنْظَفْحا 

.دنک 17/6 ییامنهار  تیرادربنامرف  هب  درادزاب و  وت  ینامرفان  زا  ار  ام  هک  يا  يرادهگن  نک ، يرادهگن  ار  ام 

ادخ هدارا  هب  ایشا ، يربنامرف 

ٌهَرِمَتْءُوم َِکلْوَق  َنوُد  َِکتَّیِشَِمب  َیِهَف 

.دنرادربنامرف 3/7 تنخس  نودب  وت  تساوخ  هب  ایشا  نآ  سپ 

ادخ يربنامرف  نتشاد  گرزب 

ِهَعاَّطلا ِراَبِْکتْسا  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

2و1/8 .یگدنب تعاط و  ندرمش  گرزب  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

ناربنامرف تاجن  لماع  ادخ ، زا  يربنامرف 

َنیِعیِطُْمِلل ٌهاََجن  ُُهتَعاَط  ْنَم  اَی 
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.تسا ییاهر  ناربنامرف  يارب  وا  تعاطا  هک  يا 

1/11

دنوادخ تعاطا  ناگدنب و  مادنا 

ٍهَعاَط ِّلُک  ْنَع  َِکتَعاَِطب  اَنَحِراَوَج  ...ْلَغْشا  َو 

1/11 .زاس لوغشم  یتعاطا  ره  زا  دوخ  تعاطا  هب  ار  ام  ياضعا  و 

ادخ هاگرد  هب  راوخ ، رادربنامرف  نداتسیا 

ِلِیلَّذلا ِِملْسَتْسُْملا  َفُوقُو  َكِّزِع  ِباَِبب  ٌِفقاَو  .یَِهلِإ  اَی  اَذ  اَنَأ  اَهَف 

4/12 .ما هداتسیا  راوخ ، يربنامرف  نوچمه  وت  تّزع  هاگرد  هب  نم ، يادخ  يا  سپ 

تیصعم زا  يراددوخ  هلیسو  هب  اهنت  ادخ ، زا  يربنامرف 

َِکناَیْصِع ْنَع  ِعاَْلقِْإلِاب  اَّلِإ  َِکناَسْحِإ  َْتقَو  ِْملْسَتْسَأ  َْمل  یِّنَِأب  ََکل  ٌّرِقُم 

اب زج  تناسحا ، ماگنه  هکنیا  هب  منک  یم  رارقا 
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5/12 .ما هدربن  نامرف  وت ، تیصعم  زا  يراددوخ 

ادخ تعاطا  قیفوت  یتسردنت و 

َِکتَعاَط ْنِم  َُهل  ِینَتْقَّفَو  اَم  یَلَع  اَهَعَم  ِینَْتیَّوَق 

3/15 .يدنادرگ میاناوت  هداد ، مقیفوت  دوخ  تعاط  رب  یتسردنت )  ) نآ اب 

ادخ يربنامرف  ماگنه  هدنب ، يرادیب  یتسس 

ِیبُونُذ ِرْکِذ  یَلَع  َرِْدقَأ  ْوَأ  ِیبُویُع ، ََکل  َیِصْحُأ  ْنَأ  ْنِم  ...اًظُّقَیَت  َِکتَعاَط  َْدنِع  ُفَعْضَأ  ...یَِهلِإ  اَی  اَنَأ  َْلب 

رب اـی  مرامـشب ، وـت  يارب  ار  دوـخ  ياـه  یتـشز  هک  تسا  نآ  زا  رت  تسـس  تتعاـط  ماـگنه  ما  يرادـیب  نم -  يادـخ  يا  نم -  هـکلب 
.مشاب اناوت  مناهانگ  يروآدای 

27/16

يربنامرف هب  هدنب ، نتشامگ 

ِهَعاَّطلِاب ِیْنلِمْعَتْسا  َو 

33/16 .مرامگب دوخ  تعاط  هب  و 

ادخ تعاطا  زا  ناگدنب ، ندرک  هارمگ  ناطیش و 

َِکتَعاَط ْنَع  اَِنلاَلْضِإ  ِیف  ُهَسْفَن  َعِمُْطی  ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

.میرب یم  هانپ  وت  هب  دنک ، عمط  تتعاط  زا  ام  ندرک  هارمگ  رد  ناطیش )  ) وا هکنیا  زا  ام  ادنوادخ 

2و1/17

ناطیش زا  يربنامرف  مدع 

اَناَوْهَتْسا اَذِإ  َُهل  ُعیُِطن  َال 

.میربن 14/17 شنامرف  تخاس ، لیام  دوخ  هب  ار  ام  هاگره 

ناطیش اب  ینمشد  هب  نامرف 
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اَنَْرمَأ َعاَطَأ  ْنَم  ِِهتاَواَنُِمب ، ُُرمَْأن 

14/17 .میهد نامرف  وا  ینمشد  هب  دنک ، يوریپ  ار  ام  نامرف  هک  ره 

هدنب هدنروآ  تسار  هار  هب  زا  يربنامرف 

ِینَدَّدَس ْنَم  ِهَعاَِطل  ِینْقِّفَو 

8/20 .هد قیفوت  دنادرگ ، مراوتسا  تسار  هار  هب  هکنآ  زا  تعاطا  هب  ارم 

ادخ زا  يربنامرف  هب  هدنب ، نتشامگ 

ِهَلْهُْملا ِماَّیَأ  ِیف  َِکتَعاَِطب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو 

29/20 .رامگب دوخ  تعاط  هب  مرمع ، ِتلهم  ياهزور  رد  ارم  و 

تسوا دزن  هچنآ  هب  ندمآ  لئان  و  ادخ ، يربنامرف 

َِکتَعاَِطب اَّلِإ  َكَْدنِع  اَم  ُلاَنَأ  َال 

6/21 .وت زا )  ) تعاطا اب  زج  متسین ، تسوت  دزن  هچنآ  هب  لئان 

ادخ زا  يربنامرف  هدنب و  لد 
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َِکتَعاَط َیلِإ  ُْهِلمَأ  َو  َْکَیلِإ ، ِهَبْغَّرلِاب  ِهِّوَق  َو  َْکنِم ، ِلَجَْولِاب  َِکفْوَِخب َو  ُهْشَْعنا  َو  َكِرْکِِذب ، ُْهلَغْشا  َو  َِکتَّبَحَمِل ، ِیْبلَق  ْغِّرَف 

، دوخ يوس  هب  تبغر  هب  نک و  هبترمدنلب  دوخ  زا  سرت  فوخ و  هب  راد و  لوغـشم  تدای  هب  نادرگ و  یلاخ  تا  یتسود  يارب  ار  ملد 
10/21 .زاس هّجوتم  تتعاط  هب  هد و  ییاناوت 

دنوادخ ناربنامرف  اب  نتفرگ  وخ 

َِکتَعاَط ِلْهَأ  َِکئاَِیلْوَِأب َو  َِکب َو  َْسنُْألا  َِیل  ْبَه 

11/21 .شخبب نم  هب  ار  تناربنامرف  تناتسود و  تدوخ و  اب  سنا 

هدش بجاو  ِيربنامرف  ماجنا  قیفوت 

َِکتَعاَط ِهوُجُو  ْنِم  ٍهْجَو  ِیف  ََکل  َّیَلَع  ُهَتْضَرَف  ِهِینَْتمَْزلَأ َو  اَم  َّلُک  یِّنَع  ِْضقا  َو 

.هد قیفوت  يا ، هدومن  بجاو  مزال و  نم  رب  تتعاط ، تاهج  زا  یتهج  رد  هک  هچنآ  ماجنا  هب  ارم  و 

6/22

ادخ تعاط  هب  لمع  ببس 

َِکتَعاَِطب اًِلماَع  ...َنوُکَأ  یَّتَح  ...َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحِالا  َو  اَیاَطَْخلا ، َنِم  َظُّفَحَّتلا  ِیْنقُزْرا  َو 

.مشاب تتعاط  هب  لماع  ات  هد ، يزور  اه ، شزغل  زا  يراد  نتشیوخ  اهاطخ و  زا  يراددوخ  ارم  و 

13/22

وا زا  هدنب  تعاطا  هب  ادخ ، نامرف 

َِکتَعاَط ْنِم  ِِهب  ِینَتْرَمَأ  اَم  یَلَع  ِهَّوُْقلا  ...ِهَّحِّصلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

.راذگ ّتنم  نم  رب  يا -  هداد  نامرف  نآ  هب  ارم  هک  تتعاط -  ماجنا  رب  ییاناوت  یتسردنت و  اب  و 

3/23

ادخ زا  يربنامرف  هب  نتشاد  ییاناوت 

َِکتَعاَط ْنِم  ِِهب  ِینَتْرَمَأ  اَم  یَلَع  ِهَّوُْقلا  ...ِهَّحِّصلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 
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.راذگ ّتنم  نم  رب  يا -  هداد  نامرف  نآ  هب  ارم  هک  تتعاط -  ماجنا  رب  ییاناوت  یتسردنت و  اب  و 

3/23

دنزرف رظن  رد  نیدلاو ، يربنامرف  یگنوگچ 

...ِنآْمَّظلا َِهبْرَش  ْنِم  يِرْدَِصل  َجَْلثَأ  َو  ِناَنْسَْولا ، ِهَْدقَر  ْنِم  ِیْنیَِعل  َّرَقَأ  اَمِِهب  يِِّرب  َّيَِدلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو 

هنـشت ندیـشون  زا  ما  هنیـس  يارب  رت و  شوخ  هدولآ ، باوخ  ِباوخ  زا  مرظن ، رد  ار  ود  نآ  هب  يراکوکین  مردام و  ردپ و  زا  تعاطا  و 
5/24 .هد رارق  رت  عوبطم  ماک ،

ادخ زا  نادنزرف ، يربنامرف 

ََکل َنیِعیِطُم  َنیِعِماَس  َءاَرَُصب  َءاَیِْقتَأ  اًراَْربَأ  ْمُْهلَعْجا  َو 

3/25 .هد رارق  دوخ  ربنامرف  اونش و  اناد و  راکزیهرپ و  یناراکوکین  ار  منادنزرف )  ) نانآ و 

ردام ردپ و  زا  نادنزرف ، يربنامرف 
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َنیِعیِطُم ...ِیل  ْمُْهلَعْجا  َو 

4/25 .هد رارق  نم  ربنامرف  ار  نانآ  و 

باوص ریخ و  هب  هدنب  نتفای  قیفوت  ادخ و  تعاطا 

َِکتَعاَِطب ِباَوَّصلا  ِدْشُّرلا َو  ِْریَْخِلل َو  َنیِقَّفَوُْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هتشگ  ّقفوم  باوص ، دشر و  ریخ و  راک  هب  وت  يربنامرف  اب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

يربنامرف لاح  رد  ندمآ ، ادخ  هاگرد  هب 

ِءاَعُّدلا َنِم  ِِهب  َتْرَمَأ  امِیف  َكِْرمَِأل  اًعیِطُم  َُکْتئِج  ْدَق  اَذ  اَنَأ  اَهَف  َّمُهَّللا 

هدرک تعاـطا  يا ، هدومن  رما  ندرک  اـعد  هب  هک  ار  وت  ناـمرف  هک  یلاـح  رد  ما ، هدـمآ  وت  دزن  هب  هک  متـسه  نم  نیا  نونکا  ادـنوادخ ،
11/31 .ما

دنوادخ تعاطا  هدنب و  ّتین 

ِیتَِّین َِکتَعاَط  ِیف  ْتِّبَث  َّمُهَّللا َو 

13/31 .رادب تباث  تیرادربنامرف ، رد  ارم  ّتین  ادنوادخ و 

ادخ زا  يربنامرف  ندرمش  كدنا 

َِکتَعاَط ْنِم  ِِهب  ُّدَتْعَأ  اَم  يِْدنِع  َّلَق 

.تسا مک  نم  دزن  مروآ ، رامش  هب  هک  یتعاط 

10/32

ناطیش زا  سْفن ، يربنامرف 

َُهل یِسْفَن  َهَعاَط  ...وُکْشَأ  اَنَأَف 

27/32 .منک یم  تیاکش  وت  هب  وا ، زا  مسفن  تعاطا  زا  سپ 

ادخ زا  يربنامرف  هار  رد  هدنب  رمع  ندش  يرپس 
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َِکتَعاَط ِلِیبَس  ِیف  يِرْمُع  یِمْسِج َو  ْنِم  َبَهَذ  اَم  َلَعَْجت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  َو 

.یهد رارق  تتعاط  هار  رد  هدش  يرپس  مرمع  مسج و  زا  هچنآ  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  و 

28/32

وا زا  يربنامرف  خزود و  شتآ 

اَْهَیلِإ َمَلْسَتْسا  اََهل َو  َعَشَخ  ْنَّمَع  ِفیِفْخَّتلا  یَلَع  ُرِدْقَت  َال  ...ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

وا رادربنامرف  دیامن و  ینتورف  شیارب  هک  یسک  زا  اه ) هلعش   ) ندرک کبس  رب  رداق  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،
.تسین ددرگ ،

30و29/32

ادخ تساوخ  ّتیشم و  زا  يربنامرف 

َِکتَّیِشَم ْنِم  اَْنیَلَع  َتْدَرْوَأ  اَِمل  َداَیِْقنِالا  اَنْمِْهلَأ 
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5/33 .امرف ماهلا  ام  هب  یتخاس -  دراو  ام  رب  هک  ار -  تا  هتساوخ  رب  یِهن  ندرگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناربنامرف  هرمز  رد  نتفرگ  رارق 

َنیِعیِطُم َنیِعِماَس َو  ْمَُهل  اَْنلَعْجا  َو 

5/34 .هد رارق  عیطم  نامرف و  هب  شوگ  ناشیا  ربارب  رد  ار  ام  و 

ِِهتَعاَط ِلْهَأ  ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 

20/42 .هد نامرارق  وا  ناربنامرف  زا  و 

هدنب نتشگ  فیرش  لماع  ادخ ، زا  تعاطا 

َُکتَعاَط ُْهتَفَّرَش  ْنَم  َفیِرَّشلا  َّنِإَف 

4/35 .ْدنادرگ شفیرش  وت  تعاطا  هک  تسا  یسک  دنمتفارش  هک  یتسرد  هب  سپ 

ادخ يربنامرف  و  قرب ، دعر و 

ٍهَّراَض ٍهَمِقَن  ْوَأ  ٍهَِعفاَن  ٍهَمْحَِرب  َکَتَعاَط  ِناَرِدَْتبَی  ...ِْنیَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا 

.دنباتش یم  تتعاط  هب  راب  نایز  يرفیک  ای  دنمدوس  یتمحر  ندناسر  هب  ود ، نیا  انامه  ادنوادخ 

1/36

دنوادخ يربنامرف  تهج  رد  شالت 

َدَهَتْجا ِنِإ  َِکتَعاَط َو  ْنِم  اًغَْلبَم  ُُغْلبَی  َال  ...اًدَحَأ  َّنِإ  َّمُهَّللا 

2و1/37 .دسر یمن  ییاج  هب  دنک ، شالت  دنچ  ره  وت  تعاط  رد  یسک  انامه  ادنوادخ 

دنوادخ ِيربنامرف  و  ناگدنب ، نیرتدباع 

َِکتَعاَط ْنَع  ٌرِّصَقُم  ْمُهُدَبْعَأ  َو 

.تسا رصقم  تتعاطا ، زا  نانآ  نیرتدباع  و 

3/37
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مک يربنامرف  هب  ادخ ، شاداپ 

ِهِیف ُعاَُطت  اَم  ِلِیلَق  یَلَع  ُبِیُثت 

.یهد یم  شاداپ  دوش ، وت  زا  هک  یتعاط  ْكدنا  رب 

6/37

ندمآرد ادخ  يربنامرف  هب  یهلا و  شاداپ 

َِکتَعاَط ِیف  اوُضیُِفی  ْنَأ  َْلبَق  ْمَُهباََوث  َتْدَدْعَأ  َو 

7/37 .دنوش دراو  تتعاط  رد  هکنآ  زا  شیپ  يا ، هدومن  هدامآ  ار  ناششاداپ  و 

دنوادخ زا  ناگدنب  تعاطا  ناطیش و  بیرف 

ٍصاَع َكاَصَع  اَم  َِکتَعاَط  ْنَع  ْمُهُعِدَتْخَی  َناَْطیَّشلا  َّنَأ  َال  ْوَلَف 

.درک یمن  ار  وت  ینامرفان  يراکهانگ  چیه  داد ، یمن  ناشبیرف  تتعاطا  زا  ار  اهنآ  ناطیش  رگا  سپ 

9/37

شرادربنامرف اب  ادخ ، راتفر 

...َكاَصَع ْوَأ  َکَعاَطَأ  ْنَم  ِهَلَماَعُم  ِیف  َکَمَرَک  َنَْیبَأ  اَم  َکَناَْحبُسَف 

ینامرفان ای  هدرک  تعاطا  ار  وت  هک  یسک  اب  راتفر  رد  وت  مرک  تسا  راکشآ  هچ  وت ! یهّزنم  سپ 
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10/37 .تسا هدرک 

ناربنامرف هب  ادخ  شاداپ 

َُهل ُهَْتیَّلََوت  َْتنَأ  اَم  ِعیِطُْمِلل  ُرُکْشَت 

10/37 .ینک یم  رّکشت  يا ، هدومن  مهارف  شیارب  وت  هچنآ  رد  ربنامرف  زا 

َُکتَمِْعن ُْهنَع  َلوَُزت  ْنَأ  َو  ََکباََوث ، َدِقْفَی  ْنَأ  َکَشْوََأل  ُهَْتیَّلََوت  َْتنَأ  اَم  یَلَع  َعیِطُْملا  َتْأَفاَک  َْول 

زا وـت  تمعن  داد و  یم  تسد  زا  ار  وـت  شاداـپ  اـسب  هچ  یهد ، ازج  يا ، هتـشامگ  نآ  رب  ار  وا  وـت  هـچنآ  رب  ار  ربناـمرف  دوـب ) اـنب   ) رگا
.تفر یم  شتسد 

12/37

اهنآ یگتسیاش  مدع  دوجو  اب  راکهنگ ،  ربنامرف و  هب  اطع 

َُهل ْبِجَی  َْمل  اَم  اَمُْهنِم  الُک  َْتیَطْعَأ 

11/37 .دوبن مزال  شیارب  هک  يا  هدرک  اطع  يزیچ  ار  راکهنگ ) ربنامرف و   ) ود نآ  زا  کی  ره 

ادخ يربنامرف  رب  نتفای  ییاناوت  و  يزور ،

َِکتَعاَط یَلَع  ِِهب  يَْوقَی  يِذَّلا  َِکقْزِر  ْنِم  َلَکَأ  امِیف  َصاَصِْقلا  ُهْمُسَت  َْمل 

13/37 .یتساوخن صاقت  تفرگ ، ورین  تتعاط  رب  و  دروخ ، وت  يزور  زا  هچنآ  رد  وا  زا 

ادخ زا  ندومن  يربنامرف 

َکَعاَطَأ ْنَم  ُلاَح  یَِهلِإ  اَی  اَذَه  ...

14/37 .هدومن تعاطا  وت  زا  هک  تسا  یسک  تیعضو  نیا  نم ، يادخ  يا  ...

يربنامرف لاح  رد  ناگدنب ، ندناریم 

َنیِهِرْکَتْسُم َْریَغ  َنیِِعئاَط  ...اَْنتِمَأ 

5/40 .ناریمب رابجا ، یب  ِنارادربنامرف  ار  ام 
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ادخ ناگدننک  تعاطا  هرمز  رد  نتفرگ  رارق 

ِِهتاَیآ ِمَکْح  _ ُِمل ِمِیلْسَّتلا  ِداَِقتْعِاب  ََکل  ُنیِدَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف 

.دننک یم  يرادنید  نآ ، مکحم  تایآ  ربارب  رد  میلست  داقتعا و  اب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ 

4/42

رادربنامرف يا  هدیرفآ  هام ،

ُعیِطُْملا ُْقلَْخلا  اَهُّیَأ 

1/43 .رادربنامرف هدیرفآ  يا 

ٌعیِطُم َُهل  َْتنَأ  َِکلَذ  ِّلُک  ِیف  ...ِلُوفُْألا  ِعُولُّطلا َو  َو  ِناَصْقُّنلا ، ِهَداَیِّزلِاب َو  َکَنَهَْتما  َو 

2/43 .یتسه وا  عیطم  وت  تالاح ، نآ  همه  رد  .تفرگ و  تمدخ  هب  بورغ ، عولط و  یتساک و  ینوزف و  اب  ار  وت  و 

تعاط ندش  لماک  اب  تمعن ، نتخاس  لماک 

َهَّنِْملا ِهِیف  َِکتَعاَط  ِلاَمِْکتْسِاب  اَْنیَلَع  ْمِْمتَأ 

7/43 .نادرگ مامت  ام  رب  ار  تمعن  هام ،)  ) نآ رد  تتعاط  ندرک  لماک  اب 
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ادخ هاگرد  هب  ناگدنب  تاعاط  ِندروآ  و  ناگتشرف ،

َنوُد اَّلِإ  َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  ٌدَحَأ  َْکیَلَع  َدِرُوی  َال  یَّتَح  ...ِبُونُّذلا  َنِم  ِِهب  اَنُرِّهَُطت  اَِمب  ِهَیِکاَّزلا  ِلاَمْعَْألا  َنِم  ِهِیف  َْکَیلِإ  َبَّرَقَتَن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 
ََکل ِهَعاَّطلا  ِباَْوبَأ  ْنِم  ُدِرُون  اَم 

زا نآ ، اـب  ار  اـم  هلیـسو  نیدـب  هک  مییوج  یم  بّرقت  وت  يوس  هب  هتـسیاش  لاـمعا  اـب  هاـم )  ) نآ رد  هک  هد ، قیفوت  هاـم  نآ  رد  ار  اـم  و 
یم ماجنا  وت  يارب  هک  ینوگانوگ  ياه  تعاط  زا  رتمک  رگم  درواین ، تهاگرد  هب  تناگتـشرف  زا  کی  چـیه  اـت  .ینک  كاـپ  ناـهانگ 

.میهد

11و10/44

ادخ تعاطا  رد  نایاشوک 

َِکتَعاَط ِیف  ِهََغلاَبُْملا  ِلْهَِأل  َْتبَجْوَأ  اَم  ِهِیف  اََنل  ْبِجْوَأ 

12/44 .نادرگ مزال  يا ، هدرک  مزال  تتعاط  رد  نارگ  ششوک  يارب  هچنآ  هام ،)  ) نیا رد  ام  يارب 

ادخ زا  يربنامرف  ناضمر و 

ََکل اَِنتَعاَِطب  ُهَتاَقْوَأ  ْنِّیَز 

.هد تنیز  دوخ ، يارب  ام  تعاط  هب  ار  شتاقوا  و 

17/44

نیباّوت زا  تعاط ، هب  تشگزاب  نتفریذپ 

َِکتَعاَط َهَعَجاَُرم  ْمُْهنِم  َْتِلبَق  ...َنیِذَّلا  َنِیباَّوَّتلا  َنِم  َكَْدنِع  اَْنلَعْجا 

هک هد  رارق  یناگدننک  هبوت  زا  دوخ  دزن  رد  ار  ام 

54/45 .يا هتفریذپ  نانآ  زا  ار  تتعاط  هب  تشگزاب 

ادخ ربارب  رد  میلست  يارب  ناگدیرفآ ، همه  يربنامرف 

َکِْقلَخ ُّلُک  ََکل  ِمِیلْسَّتِلل  َداَْقنا 

26/47 .دنا هداهن  ندرگ  وت ، ربارب  رد  میلست  يارب  تناگدیرفآ  همه 
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مالسلا مهیلع  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ادخ ، ناربنامرف  دورد 

َِکتَعاَط ِلْهَأ  ...ِتاَوَلَص  ُمِظَْتنَت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

54/47 .دریگارف ار  وت  ناربنامرف  ياهدورد  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 

دوخ رصع  ماما  زا  يربنامرف  بوجو 

ُهَتَعاَط َتْضَرَْتفا  َو 

60/47 .يدنادرگ بجاو  ار  وا  يربنامرف  و 

ادخ ّیلو  ناربنامرف 

َنیِعیِطُم ...َُهل  اَْنلَعْجا 

63/47 .هد رارق  ناربنامرف  وا  يارب  ار  ام 

ناشیا زا  ناشیربنامرف  مالسلا و  مهیلع  همئا  ناتسود 

ُمِِهتَعاَط ِیف  َنیِدِهَتْج  _ ُْملا ...ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

ناگدننک ششوک  هک  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 
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64/47 .تسرف دورد  دنناشیا ، تعاط  رد 

ناربنامرف ِیخاتسگ  و  ادخ ، زا  تساوخرد 

َنیِعیِطُْملا ِهَّلاَِدب  اًِیلاَعَتُم  َال  ...ِِسئاَْبلا  ِلِیلَّذلا  ِریِقَْحلا  ََهلَأْسَم  َُکْتلَأَس 

74/47 .ناربنامرف ِدامتعا  یخاتسگ و  هب  ْیهاوخ  يدنلب  يور  زا  هن  .لاحدب  راوخ ، درُخ ، ِتساوخرد  میامن ، یم  تساوخرد  وت  زا 

ادخ يربنامرف  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ندومن  تعاطا  یگتسویپ 

اًلِّصَنَتُم َْکَیلِإ  َراَج  ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت  ...َِکتَعاَِطب  ُهَتَعاَط  َْتلَصَو  ْنَم  ِّقَِحب 

، نآ اب  يدـناشوپ  هک  يزیچ  نامه  اـب  ناـشوپب ، ارم  زور ، نیا  رد  يا ، هدز  دـنویپ  دوخ  تعاـطا  هب  ار  وا  زا  تعاـطا  هک  یـسک  ّقح  هب 
.هدومن يراز  وت  يوس  هب  هانگ ) زا   ) يرازیب لاح  اب  هک  ار  یسک 

86/47

ناگدننک تعاطا  زا  ادخ ، یتسرپرس 

َْکنِم ِهَناَکَْملا  َْکیََدل َو  یَْفلُّزلا  َِکتَعاَط َو  َلْهَأ  ِِهب  یَّلَوَتَت  اَِمب  ِینَّلََوت 

.ینک یم  یتسرپرس  ار  تناگدنراد  تلزنم  تناکیدزن و  تناربنامرف و  هک  هنوگنامه  نک  یتسرپرس  ارم 

87/47

دنوادخ ناگدننک  تعاطا  هدنب و  لد 

َنِیِتناَْقلا ِِهب  َْتلَمْعَتْسا  اَم  َیلِإ  ِیْبلَِقب  ْذُخ 

92/47 .زاس هّجوتم  يا ، هتشامگ  نآ  هب  ار  ناگدننک  تعاطا  هچنآ  يوس  هب  ار  ملد 

ادخ زا  هدنب ، يربنامرف 

ٌمِّلَسُم ََکل  یِّنِإَف 

116/47 .متسه وت  رادربنامرف  نم  انامه 

یهلا تعاط  اب  لد ، ندش  باریس 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1803 

http://www.ghaemiyeh.com


َکَتَعاَط ِلوُقُْعلا  ِلوُهُذ  َْدنِع  ِیْبلَق  ْبِرْشَأ 

130/47 .نک باریس  دوخ  تعاط  هب  اه ، لقع  ِتلفغ  ماگنه  ار  ملد 

نانمؤم نیب  رد  تعاط ، هب  لمع  میسقت 

ُْهنِم ِیبیِصَن  یِّظَح َو  َرِّفَُوت  ْنَأ  ...َِکتَعاَِطب  ٍلَمَع  ...ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَسَق  اَمْهَم  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

ارم بیـصن  هرهب و  ییامن ، یم  تمـسق  ار  تتعاط  هب  لمع  تنامیا ، اب  ناگدنب  نایم  هاگره  هک  میامن  یم  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ ،
.نادرگ دایز  نآ  زا 

2/48

ناشیا زا  يربنامرف  بوجو  ناماما و 

ْمُهَتَعاَط َتْمَتَح  َنیِذَّلا  ِهَِّمئَْألا  َو  َِکلوُسَِرب ، ِقیِدْصَّتلا  ...ِلْهَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا 

12/48 .هد رارق  يدومن ، بجاو  ار  ناشتعاطا  هک  یناماما  تربمایپ و  هب  نارادرواب  زا  ارم 
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ناربنامرف يربنامرف  اب  ادخ ، یهاشداپ  شیازفا  مدع 

َنیِعیِطُْملا ُهَعاَط  ِهِیف  َدیَِزت  ْنَأ  ْنِم  ُمَوْدَأ  َکُْکُلم  ...ْنَِکل 

6/50 .دیازفیب نآ  رب  ناربنامرف  ِتعاط  هک  تسا  نآ  زا  رترادیاپ  تا  یهاشداپ  یلو 

یهلا تعاط  هب  ناگدنب ، نیرت  هدننک  لمع 

َِکتَعاَِطب ْمُُهلَمْعَأ  ََکل  ْمُهُعَضْخَأ  َو 

2/52 .تسوت نامرف  هب  ناشیا  نیرت  هدننک  لمع  وت ، زا  نانآ  نیرت  عضاخ  و 

یهاشداپ ییاورنامرف 

راوخ نتورف و 

دنوادخ ِراوخ  نتورف و  هدنب 

ُنیِکَتْسُْملا ُنیِکْسِْملا  َكُْدبَع  یِّنِإَف 

.ماوت راز  اونیب و  هدنب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 

7/21

َْکَیلِإ ...اًنیِکَتْسُم  اًنیِکْسِم ، ِّبَر  اَی  َُکتْوَعَد 

9/51 .متسه وت  هاگرد  ِنتورف  اونیب و  هک  یلاح  رد  نم -  راگدرورپ  يا  مدناوخ -  ار  وت 

وا برق  بلط  و  ادخ ، هاگرد  هب  يراوخ  ینتورف و 

َِهباَنِْإلِاب َِکلَذ  ُْتعَْبتَأ  َُّمث  .ِِهب  ِبُّرَقَّتلِاب  اَّلِإ  َْکنِم  ٌدَحَأ  ُبُْرقَی  َال  اَِمب  َْکَیلِإ  ُْتبَّرَقَت  ...ْدَقَف  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ُهُومَّدَـق  اَم  ْمِّدَـقُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو  َو 
ََکل ِهَناَِکتْسِالا  ِلُّلَذَّتلا َو  َو  َْکَیلِإ ،

وت هب  دوش  یمن  کیدزن  يدحا  هچنآ  هب  یلو  مداتسرفن ، شیپ  دنا ، هداتسرف  شیپ  اهنآ  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياهراک  نم  هچرگ  انامه  و 
هناور نآ  یپ  رد  ار ، وت  يارب  يراز  ینتورف و  وت و  يوس  هب  تشگزاب  سپس  .ما  هتـسج  یکیدزن  وت  هب  نآ ، هب  نتـسج  یکیدزن  اب  زج 

73و72/47 .ما هتخاس 

دوخ صاصق  تهج  ندش ، راوخ  نتورف و 
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یِسْفَن ْنِم  ِدَوَْقلِاب  ُنیِکَتْسَأ  ِیتَیِصاَن ، يِدَی َو  ِهِذَه 

4/53 .موش یم  راوخ  نتورف و  شیوخ ، صاصق  يارب  .تسا  مرس  يولج  يوم  نم و  تسد  نیا 

ینتورف

یهلا تمظع  هاگشیپ  رد  ناگتشرف ، ینتورف 

َِکئاَیِْربِک ِلاَلَج  َِکتَمَظَع َو  َنوُد  َنوُعِضاَوَتُْملا 

.دننتورف ْوت  دنلب  گرزب و  تمظع ، اب  هاگشیپ  رد 

8/3

ینتورف قیفوت 

ِحاَنَْجلا ِضْفَخ  ...ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ 

.ناشوپب نم  هب  ینتورف ، رد  ار  ناراکزیهرپ  رویز 

10/20
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ادخ ریغ  زا  تساوخرد  يارب  ینتورف  رقف و 

ُتْرَقَْتفا اَذِإ  َكِْریَغ  ِلاَءوُِسل  ِعوُضُْخلِاب  ...یِِّنتْفَت  َال 

12/20 .نکن شیامزآ  مزاین ، ماگنه  هب  نارگید  زا  تساوخرد  يارب  ینتورف  هب  ارم 

اهنآ اب  ینتورف  ناگیاسمه و 

اًعُضاََوت ْمَُهل  ِیِبناَج  ُنِیلُأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .منک ارادم  یمرن و  اهنآ  اب  هنانتورف ، هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

نتخود نیمز  هب  هدید  ینتورف  اب 

اًعِّشَخَتُم ِضْرَْألا  َیلِإ  ُهَرََصب  َضَّمَغ  َو  اًعِّرَضَتُم ، َْکیَدَی  َْنَیب  َلَثَمَف 

9/31 .هتخود نیمز  هب  ینتورف  اب  ار  شا  هدید  هداتسیا و  تهاگشیپ  رد  نانک  يراز  سپ 

ینتورف اب  هانگ ، ندرمشرب 

اًعوُشُخ اََهل  یَصْحَأ  َْتنَأ  اَم  ِِهبُونُذ  ْنِم  َدَّدَع 

9/31 .هدرمش یناد  یم  رتهب  ار  نآ  هرامش  وت  هچنآ  شناهانگ -  زا  عوشخ - ، اب 

عوشخ اب  ادخ ، يارب  زار  ندومن  راکشآ 

اًعوُضُخ ُْهنِم  ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اَم  ِهِّرِس  ْنِم  َکََّثبَأ 

9/31 .هدرک راکشآ  تیارب  يرتاناد -  نآ  هب  دوخ  هک  ار  هچنآ  شیاهزار -  زا  عوضخ ، اب 

ادخ شیپ  هداتفا ، یندرگ  نتورف و  ینت  اب 

ندمآ

ٍهَعِضاَخ ٍهَبَقَر  َو  ٍهَعِشاَخ ، ٍسْفَِنب  َكاَّقَلَتَف 

19/32 .تسوت يور  شیپ  هداتفاورف ، یندرگ  نتورف و  يدوجو  اب  سپ 

خزود شتآ  يارب  ینتورف 
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اَْهَیلِإ َمَلْسَتْسا  اََهل َو  َعَشَخ  ْنَّمَع  ِفیِفْخَّتلا  یَلَع  ُرِدْقَت  َال  ...ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

وا میلـست  دیامن و  ینتورف  شیارب  هک  یـسک  زا  اه ) هلعـش   ) ندرک کبـس  رب  رداق  هک  یـشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادـنوادخ ،
.تسین ددرگ ،

30و29/32

عوشخ تیاهن  رد  زامن ، ندروآ  اج  هب 

ِهِغَْلبَأ ِعوُشُْخلا َو  ِنَْیبَأ  ...یَلَع  ...َُکلوُسَر  َكُْدبَع َو  ُهَّنَس  اَم  یَلَع  اَِهتاَقْوَأ  ِیف  اََهل  َنیِّدَءوُْملا  ...ََهلِْزنَم  اَهِیف  اَْنلِْزنَأ 

نـشور اب  داد -  رارق  وت  لوسر  هدنب و  هک  یتّنـس  نامه )  ) هب دوخ -  تاقوا  رد  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  نوچمه  زامن ، هرابرد  ار  ام 
9/44 .دنا هدروآ  اج  هب  عوشخ  نیرت  ییاهن  نیرت و 

ادخ يارب  ینتورف  ناضمر و  هام  ياه  بش 

ََکل ِعوُشُْخلا  َو  َْکَیلِإ ، ِعُّرَضَّتلا  ِهاَلَّصلا َو  یَلَع  ِِهْلَیل  ِیف  ...اَّنِعَأ 

17/44 .امن يرای  وت ، يارب  عوشخ  تهاگرد و  هب  يراز  زامن و  رب  شبش  رد  ار  ام 
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ادخ ربارب  رد  عضاوت 

َکِْملِع ِیف  يَرَج  ْنَم  ََکل  َعَضَخ 

.تشگ 26/47 نتورف  وت  يارب  تفرگ ، رارق  وت  ملع  رد  هک  ره 

ادخ یگرزب  تمظع و  يارب  ینتورف ،

َکِشْرَع َنوُد  اَم  َِکتَمَظَِعل  َعَشَخ 

26/47 .دش عشاخ  وت  یگرزب  يارب  تسا ، وت  شرع  ریز  هچنآ 

ادخ هاگشیپ  رد  هدنب ، ینتورف 

اًِفئاَخ اًعِشاَخ  اًعِضاَخ  ...َْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه 

69/47 .ناسرت عضاوتم ، نتورف ، وت ، هاگشیپ  رد  منم  کنیا 

ٌمِغاَر ٌلِیلَذ  ٌعِضاَخ  َْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَهَف 

4/50 .نوبز راوخ ، نتورف ، تهاگشیپ  رد  منم  کنیا  سپ 

هدنب نتشگ  نتورف  و  ادخ ، اب  تولخ 

َِکب ُتْوَلَخ  اَذِإ  ِینْعَض  َو 

.نادرگ نتورف  ارم  مدرک ، تولخ  وت  اب  نوچ  و 

118/47

نانتورف اب  هدنب ، لد  ندنادرگ  نابرهم 

َنیِعِشاَْخلا یَلَع  ِیْبلَِقب  ْفِطْعا 

127/47 .نادرگ نابرهم  نانتورف  رب  ار  ملد 

ادخ هاگرد  رد  دارفا ، نیرت  عضاخ 

َِکتَعاَِطب ْمُُهلَمْعَأ  ََکل  ْمُهُعَضْخَأ  َو 
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2/52 .تسوت نامرف  هب  ناشیا  نیرت  هدننک  لمع  وت ، زا  نانآ  نیرت  عضاخ  و 

نانتورف تدابع  تساوخرد 

ََکل َنیِعِشاَْخلا  َهَداَبِع  ...َُکلَأْسَأ 

5/54 .میامن یم  تساوخرد  وت  زا  ار ، وت  يارب  نانتورف  شتسرپ 

دورف

ناراب ياه  هناد  اب  ناگتشرف ، ندمآ  دورف 

َلََزن اَذِإ  ِرَطَْملا  ِرْطَق  َعَم  َنیِِطباَْهلا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

هدش لزان  ياه  هرطق  هارمه  هب  ناگدمآدورف  ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
15و11و10/3 .ناراب

رفیک ندمآ  دورف 

ِباَقِْعلا ِلُولُح  ...َنِم  َِکب  ُذوُعَن 

9/8 .رفیک ندمآ  دورف  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ 

ادخ يارب  ندش ، مخ  ندمآورف و 

یَنَْحناَف ََکل  َأَطْأَطَت  ْدَق 

9/12 .هدش مخ  وت  يارب  ینتورف  لاح  اب 
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ادخ یگرزب  تّزع و  يارب  ندروآورف ، رس 

اًلِّلَذَتُم َِکتَّزِِعل  ُهَسْأَر  َأَطْأَط  َو  ...

9/31 .هدنکفا ریز  هب  ار  شرس  تتّزع  يارب  ْيراوخ  اب  و  ...

ادخ کلم  نایاپ  هب  ندیسر  زا  شیپ  زیچ ، ره  ندمآ  دورف 

ِهِدَمَأ ِغُوُلب  َنوُد  ُءاَیْشَْألا  ِتَطَقَس  اُولُع  َکُْکُلم  یَْلعَتْسا  َو 

.دوش طقاس  نآ ، نایاپ  هب  ندیسر  زا  شیپ  زیچ  همه  هک  تسا ، هبترمدنلب  نانچ  وت ، تنطلس  و 

5/32

تشهب نایم  رد  هدنب ، ندروآ  دورف 

َِکتَّنَج َهَحُوبُْحب  ِیْنِللْحَأ 

1/41 .روآ دورف  تتشهب  نایم  رد  ارم 

( ربق  ) هدیسوپ هناخ  رد  ندمآ  دورف 

یَِلْبلا ِراَد  ِلُولُح  ِیف  اََنل  ْكِرَاب 

14/42 .نادرگ كرابم  ام  يارب  ار  ربق )  ) ندیسوپ هناخ  رد  ندمآ  دورف 

ردق بش  رد  ناگتشرف ، ندمآ  دورف 

...ِهِداَبِع ْنِم  ُءاَشَی  ْنَم  یَلَع  ...ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئاَلَْملا َو  ُلَّزَنَت 

، ناشراگدرورپ نامرف  هب  حور  ناگتشرف و  نآ  رد 

5/44 .دنیآ یم  دورف  يراک  ره  يارب  دهاوخب ، هک  شناگدنب  زا  کی  ره  رب 

ادخ ریغ  هاگرد  هب  ندمآ  دورف 

َِکب اَّلِإ  َنوُِّملُْملا  َعاَض  َو 

13/46 .دندش عیاض  دندمآ ، دورف  وت  زج  هاگرد  رب  هک  نانآ  و 
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الب ندمآ  دورف 

ِءاَلَْبلا ِلُولُح  ْنِم  ...ِینْذِعَأ 

119/47 .هد هانپ  الب  ندمآ  دورف  زا  ارم 

یهلا هاگرد  هب  تجاح ، ندروآ  دورف 

َِکب یِِجئاَوَح  ِلاَْزنِإ  ...َِکتَداَبِِعل َو  ِهِیف  یِظاَقیِِإب  ِیْلَیل  ْرُمْعا  َو 

.نادرگ دابآ  وت ، هاگرد )  ) هب میاه  تجاح  ندروآ  دورف  و  تا ، یگدنب  يارب  منتخاس  رادیب  اب  ار  مبش  و 

123/47

ادخ هاگرد  هب  دوخ  يزیچ  یب  ندروآ  دورف 

ِیتَنَکْسَم ِیتَقاَف َو  يِْرقَف َو  َمْوَْیلا  ُْتلَْزنَأ  َِکب  ...َّمُهَّللا 

4/48 .مدروآ دورف  وت  يوس  هب  ار  ما  يزیچ  یب  يدنمزاین و  یتسدگنت و  زور ، نیا  رد  ادنوادخ ،

يدوبان ياه  هّرد  رد  ندمآ  دورف 

ٍفََلت َباَعِش  ُْتلَلَح 

2/49 .مدمآ دورف  يدوبان  ياه  هّرد  رد 
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یهلا تبوقع  رد  ندمآ  دورف 

َِکتَابوُقُع اَِهلُولُِحب  َِکتاَوَطَِسل َو  اَهِیف  ُتْضَّرَعَت 

2/49 .مدمآ دورف  تیاه  تبوقع  رد  هداد ، رارق  تیاه  يریگ  تخس  ضرعم  رد  ار  دوخ  اهنآ ، رد 

دوخ ماد  رد  رگمتس ، ندمآ  دورف 

ِِهتَحاَِسب َّلَح  اَم  َُکتَمْحَر -  َال  َْول  ِیب -  َّلُحَی  ْنَأ  َداَک  ْدَق  ...ِِهتَْیبُز َو  ِیف  ِهِسْأَر  ِّمُِأل  ُهَتْسَکْرَأ  ...ِِهتَریِرَس  َلَغَد  ...یَِهلِإ  اَی  َْتیَأَر  اَّمَلَف 

(، دوب هدـنک  راکـش  يارب  هک   ) شلادوگ رد  رـس  زغم  اب  ار  وا  يدرک ، هظحالم  ار  وا  نطاـب  یهاـبت  نم -  يادـخ  يا  هک -  نیمه  سپ 
8/49 .دمآ دورف  شدوخ  رب  هچنآ  دیآ ، دورف  نم  رب  دوب  کیدزن  دوبن ، وت  تمحر  رگا  .يدومن و  نوگنرس 

نتفرورف

ادخ ینامرفان  رد  یمادنا ، چیه  نتفرنورف 

َِکتَیِصْعَم ِیف  اًذوُُفن  اَنِحِراَوَج  ْنِم  ٍءْیَِشل  ْلَعَْجت  َال 

.نک ریذپانذوفن  تا  ینامرفان  رد  ار  ام  ياضعا 

6/9

اهنآ رد  هتفرورف  ياه  يدب  زا  هدنب ، یکاپ  ببس 

اَِمل اًریِهْطَت  ...اَِهب  ِینَتْصَّحَم  ِیتَّلا  ِهَّلِْعلا  ُْتقَو  ْمَأ  ...

ِتاَئِّیَّسلا َنِم  ِهِیف  ُتْسَمَْغنا 

.دزاس مکاپ  ما  هتفرورف  نآ  رد  هک  ییاه  يدب  زا  ات  يداد  تاجن  نآ  اب  ارم  هک  يرامیب  تقو  ای  ...

4/15

یتسردان رد  نتفرورف 

...ُهَتَوْعَد ُِعبَّتَأَف  ِناَْطیَّشلا  ِهَوْعَد  َِکتَوْعَد َو  َْنَیب  ُِفقَأ  َنیِح  یِّنِم  ...ِلِطاَْبلا  ِیف  اًرْوَغ  ُدَْعبَأ  ْنَم 

؟ مریذپ یم  ار  وا  توعد  متسیا ، یم  ناطیش  توعد  وت و  توعد  نیب  هک  یماگنه  تسا ، رت  هدنورورف  یتسردان  رد  نم  زا  یـسک  هچ 
23/16
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دنوادخ دیجمت  رد  نتفرورف 

َكِدیِجْمَت ِیف  ًاباَهَذ  ...یِّنَمتَّلا  َنِم  یِعوُر  ِیف  ُناَْطیَّشلا  یِْقُلی  اَم  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

13/20 .هد رارق  ار  تنتسناد  گرزب  رد  نتفرورف  دنکفا ، یم  نم  لد  رد  وزرآ  زا  ناطیش  هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

ناکرشم ياهرهش  ندربورف  نیمز  هب 

ِفوُسُْخلِاب ْمُهَداَِلب  ِمْرا  َو 

12/27 .ربورف نیمز  رد  ار  ناشیاهرهش  و 

لطاب رد  نتفرورف  زا  اه ، نابز  هدنرادزاب  لماع 

ْنِم ِلِطاَْبلا  ِیف  ِضْوَْخلا  ِنَع  اَِنتَنِْسلَِأل  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا 
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اًسِرُْخم ٍهَفآ  اَم  ِْریَغ 

10/42 .هد رارق  دشاب ، يرامیب  زا  هکنآ  یب  لطاب ، رد  نتفرورف  زا  نامیاه  نابز  هدنروآدنب  ار  نآرق 

نتخیرورف

تسا نیدلاو  ناهانگ  نتخیر  بجوم  هچنآ  تساوخرد 

اَمِِهبُونُِذل ًهَّطِح  ُْهلَعْجاَف  ...يًذَأ  ْنِم  یِّنِم  اَمُهَّسَم  اَم  َّمُهَّللا َو 

8/24 .هد رارق  ناشناهانگ  شزیر  ببس  ار  نآ  سپ  هدیسر ، نانآ  هب  نم  زا  هک  يرازآ  ره  ادنوادخ و 

هدنب زا  اه ، يراتفرگ  يراب  نیگنس  نتخیر  ورف 

اَهَرْزِو یِّنَع  ْطُطْحا  َو  اَهَلْهَأ ، اَْهنِم  ْضِّوَعَف  ...ٌتاَِعبَت  َّیَلَع  َّمُهَّللا َو 

18/31 .نکفیب نم  زا  ار  شا  يراب  نیگنس  هد و  ضوع  ار  شنابحاص  سپ  .تسا  ییاه  يراتفرگ  مدرم ) قوقح  زا   ) ارم ادنوادخ و 

شزرمآ تساوخرد  ناهانگ و  نتخیرورف 

َنیِرِفْغَتْسُْملا َنِم  ََکل  یِّنِإَف  ِبُونُّذِلل  ًهَّطِح  ُراَفِْغتْسِالا  ِنُکَی  ْنِإ  ...َّمُهَّللا 

.مناهاوخ شزرمآ  زا  وت  هاگرد  هب  نم  سپ  تسا ، ناهانگ  نتخیر  ببس  ْشزرمآ  تساوخرد  رگا  ادنوادخ 

28/31

ناهانگ نیگنس  راب  نتخیرورف  لماع 

ِراَزْوَْألا َلِْقث  اَّنَع  ِنآْرُْقلِاب  ْطُطْحا  َو 

9/42 .زیر ورف  ام  زا  ار  ناهانگ  ینیگنس  نآرق ، تمظع )  ) هب و 

ناضمر هام  هدش  یهن  نداهنورف 

ِهِیف اَّنِم  َتْرَْکنَأ  اَِمل  ًهَراَّفَک  ًهَّطِح َو  ُنوُکَی  اَِمب  اَْنلِمْعَتْسا 

47/45 .رامگب يدنسپ ، یمن  ام  رب  هک  دوش  یم  ییاهراک  هراّفک  نتخیرورف و  ببس  هک  يراک  هب  هام )  ) نیا رد  ار  ام 

شورف
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شیاه تمعن  نتخورفن  ادخ و 

ِناَْمثَْألِاب ُهَمَِعن  ُعِیبَی  َال  ْنَم  اَی 

.دشورف یمن  اهب  هب  ار  شیاه  تمعن  هک  يا 

3/13

ینشور غورف 

لوزن نداتسرفورف 
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یسردایرف

هاوخ سردایرف  ِدایرف  هب  ندیسر  و  ادخ ،

َِکب َثاَغَتْسا  ِنَم  ُثْوَغ  َو  َکَمَحْرَتْسا ، ِنَم  ُهَمْحَر  َِکتَمَظَع  ِیف  َِکب  ِرُومُْألا  َیلْوَأ  َو  َِکتَّیِشَِمب ، ِءاَیْشَْألا  ُهَبْشَأ  َو 

هب کمک  هدـیبلط و  تمحر  وت  زا  هکنآ  رب  تسا  شـشخب  تا ، يراوگرزب  هب  اهراک  نیرتراوازـس  تا و  هدارا  هب  اهزیچ  نیرت  هیبش  و 
5/10 .هتساوخ یسردایرف  وت  زا  هک  تسا  یسک 

ادخ تمحر  ببس  هب  ناراکهنگ ،  نتساوخ  یسردایرف 

َنُوِبنْذُْملا ُثیغَتْسَی  ِِهتَمْحَِرب  ْنَم  اَی  َّمُهَّللا 

1/16 .دنیوج یم  یسردایرف  وا  تمحر  هب  ناراکهانگ  هک  یسک  يا  ادنوادخ 

اهنت هدشراوخ  ره  سردایرف  ادخ ،

ٍدیِرَف ٍلوُذْخَم  ِّلُک  َثْوَغ  اَی 

4/16 .اهنت هدشراوخ  ره  سردایرف  يا 

ادخ زا  یسردایرف  تخس و  ياه  مغ 

ُْتثِرَک ْنِإ  ِیتَثاَِغتْسا  َِکب  ...َّمُهَّللا 

20/20 .مهاوخ یسردایرف  وت  زا  دریگارف ، ارم  هودنا  رگا  ادنوادخ 

ادخ زا  یسردایرف  و  ناهانگ ، یگرزب 

َکِْملِع ِیف  ِِهب  َعَقَو  اَم  ِمیِظَع  ْنِم  َِکب  َثاَغَتْسا 

9/31 .هتساوخ کمک  وت  زا  هدش ، راتفرگ  نآ  هب  یناد  یم  هک  یگرزب  ناهانگ )  ) رد

ادخ ناسحا  یسردایرف  هب  زاین 

َِکلْضَف ِثاَیِغ  ْنَع  ِنْغَتْسَأ  َْمل 

24/32 .مدوبن زاین  یب  تلضف  یسردایرف  زا 
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ناهاوخ سردایرف  هب  ادخ ، یسردایرف  یکیدزن 

َنِیثیِغَتْسُْملا َنِم  ٌهَبیِرَق  َُکتَثاَغِإ 

14/46 .تسا کیدزن  ناهاوخ ، سر  دایرف  هب  تا  یسردایرف 

شا یسردایرف  بلط  ادخ و  ندناوخ 

َِکب اًثیِغَتْسُم  یَِهلِإ  اَی  َُکْتیَداَنَف 

10/49 .متساوخ یسردایرف  وت  زا  هک  یلاح  رد  مدناوخ ، ار  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 

ادخ زا  نتساوخ  یسردایرف 

ُثیِغَتْسَأ َِکب 

11/52 .مهاوخ یم  یسردایرف  وت  زا  اهنت 

نتفاین دوخ  زاین  يارب  یسردایرف  ادخ ، زج 

َكَْریَغ ...اًثیِغُم  ِِهتَقاَِفل  ُدِجَی  َال  ْنَم  َلاَءوُس  ...َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

927 ص : 
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3/54 .دبای یمن  وت  زج  شزاین  يارب  یسردایرف  هک  یسک  تساوخرد  دننام ) ، ) مهاوخ یم  وت  زا  نم  ادنوادخ 

بیرف

ناطیش رکم  نیعبات و 

ِناَْطیَّشلا ِْدیَک  ْنِم  اَِهب  ْمُهُعَنْمَت  ...ًهاَلَص  ...َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

.يرادزاب ناطیش  هلیح  زا  ار  نانآ  نآ  ببس  هب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نیعبات  رب  ادنوادخ و 

14و13/4

ناگدنب دوس  هب  ندومن  رکم 

اَْنیَلَع ْدِکَت  َال  اََنل َو  ْدِک 

.امنن ریبدت  ام  نایز  هب  نک و  ریبدت  ام  دوس  هب 

8/5

مالسا نانمشد  اب  ندرک  رکم 

اَِنب ْرُکْمَت  َال  اََنل َو  ْرُْکما 

8/5 .نکن رکم  ام  ررض )  ) رب امرف و  رکم  ام  عفن )  ) يارب

ادخ رفیک  زا  یکاب  یب  یگتفیرف و 

ِْهیَلَع َكِریِکَِنب  اًراَِرتْغا  ...َتْرَظَح َو  اَّمِم  ٍناَُلف  ِْنب  ِناَُلف  ْنِم  ِیَنلاَن  اَم  یَِهلِإ ، اَی  َتِْملَع ، ْدَق 

زا وا  یکاب  یب  زا  نیا  يا و  هدومن  یهن  وت  هک  هدیـسر  نم  هب  ییاهزیچ  سک  نالف  دـنزرف  سک  نالف  زا  یناد  یم  وت  نم ، يادـخ  يا 
.دشاب یم  وت  رفیک 

5/14

ناطیش ياه  بیرف  اهرکم و 

ِهِِدیاَصَم ِهِروُرُغ َو  ِهِدیِعاَوَم َو  ِهِِّیناَمَِأب َو  ِهَقِّثلا  َنِم  َو  ِهِِدیاَکَم ، ِهِْدیَک َو  ِمیِجَّرلا َو  ِناَْطیَّشلا  ِتاَغََزن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 
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ماد اه و  بیرف  اه و  هدعو  وا و  ياهوزرآ  هب  نانیمطا  وا و  ياهرکم  هلیح و  و  هدـش -  هدـنار  ناطیـش -  ياه  هسوسو  زا  ام  ادـنوادخ 
.میرب 1/17 یم  هانپ  وت  هب  شیاه 

هدنب زا  ناطیش ، رکم  نتشاد  رود 

ُهَْرتَخ اَنِفْکا  َو 

4/17 .نک رود  ام  زا  ار  وا  هلیح  و 

ناطیش نتفیرف 

ِِهب ُهُِدیاَُکن  اَم  اَنْرَِّصب  ...َّمُهَّللا 

.نک هاگآ  شنداد ، بیرف  هار  هب  ار  ام  ادنوادخ 

7/17

ناطیش ياه  هلیح  ندومن  لطاب 

ِِهلَیِح ِضْقَن  ِیف  اََنل  ْفُْطلا  ...َّمُهَّللا 

8/17 .امرف فطل  ام  هب  ار  وا  ياه  گنرین  ندومن  لطاب  هار  ادنوادخ 

928 ص : 
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ناطیش رکم  ندنادرگ  لطاب  هرهب و  یب 

ُهَْدیَک ْلِْطبَأ  ...َّمُهَّللا َو 

13/17 .امرف لطاب  ار  شبیرف  ادنوادخ و 

هدنب نتفیرف  نامز  ناطیش ، زا  يوریپ  مدع 

اَناَوْهَتْسا اَذِإ  َُهل  ُعیُِطن  َال  ِِهئاَِیلْوَأ ، ِداَدِع  ْنَع  اَْنلِزْعا  َو  ِِهئاَدْعَأ ، ِمْظَن  ِیف  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

شنامرف تخاـس ، لـیام  دوخ  هب  ار  اـم  هاـگره  اـت  اـمرف  راـنکرب  شناتـسود  رامـش  زا  هد و  رارق  شنانمـشد  هورگ  رد  ار  اـم  ادـنوادخ 
14/17 .میربن

ربا قرب  ندوبن  هدنبیرف 

ُُهقَْرب ٍبَّلُخ  َال  َو  ُُهقْدَو ، ٍِّثُلم  َْریَغ  ...اًمِکاَرَتُم  ًاباَحَس  ِتاَْوقَْألا ، ِیف  ِِهب  ُعِّسَُوت  ...ِباَحَّسلا َو  َنِم  ِقِدْغُْملا  َِکْثیَِغب  َکَتَمْحَر  اَْنیَلَع  ْرُْشنا  َو 

هن یناراب و  هتسویپ  يربا  هن  هدرـشف ، مهرد  يربا  .یهد  یخارف  اه  يزور  نآ  اب  .نارتسگب و  ام  رب  ربا ، زا  ناوارف  ِناراب  اب  ار  تتمحر  و 
3و1/19 .ناراب یب  هدنهج و  يربا 

رگ هلیح  ربارب  رد  هدنب ، رکم 

ِینَدَیاَک ْنَم  یَلَع  اًرْکَم  ِیل  ْبَه 

.شخبب 8/20 يا  ییوج  هراچ  دنز ، گنرین  نم  هب  هکنآ  رب  ارم 

هرابرد هدننک ، دب  دصق  رکم  نتخاس  رود 

هدنب

ُهَرْکَم یِّنَع  ْرَحْدا  َو  یِّنَع ، ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

7/23 .ناِرب نم  زا  ار  شرکم  زاس و  شفرصنم  نم  زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دصق  سک  ره  و 

شندرگ هب  هدنب ، هرابرد  هدنراد  دب  دصق  رکم  ندنادرگزاب 

ِهِرَْحن ِیف  ُهَْدیَک  َّدُر  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

.زاس شدوخ  ریگنابیرگ  ار  شبیرف  زاس و  شفرصنم  نم  زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دصق  سک  ره  و 
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7/23

ناگدنب يارب  هدننکرکم  ینمشد  ناطیش ،

اَنُدیِکَی اوُدَع  اََنل  َْتلَعَج 

.دنز 6/25 یم  گنرین  ام  هب  هک  يداد  رارق  ینمشد  ام  يارب 

هدنب اب  ناطیش  رکم  هجیتن  یهارمگ ،

اَنَّلُِضی ُهَْدیَک  اَّنَع  ْفِرْصَت  اَّلِإ 

.دنک نامهارمگ  يرادنزاب ، ام  زا  ار  وا  بیرف  رگا 

7/25

ناطیش رکم  زا  ناگدش  هتشاد  هگن 

َِکب َنیِموُصْعَْملا  ِیف  ِهِْدیَک  ْنِم  َِحبُْصنَف  ...َِکناَْطلُِسب  اَّنَع  ُهَناَْطلُس  ْرَْهقاَف  َّمُهَّللا 

929 ص : 
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( هاـنگ زا   ) ناگدـش هتـشادزاب  هرمز  رد  وا ، گـنرین  زا  وـت  هلیــسو  هـب  سپ  .نـک  رود  اـم  زا  ار  وا  ّطلــست  دوـخ ، هطلــس  اـب  ادـنوادخ 
8/25 .مییآرد

نانمشد هب  مالسا ، نارادزرم  رکم 

ِرْکَْملا ِیف  ْمَُهل  ْفُْطلا  َو 

2/27 .نک اطع  رظن  ّتقد  ناشنانمشد ) هب   ) ناشیا رکم  رد  و 

ایند ندوب  هدننز  لوگ  هدنهد و  بیرف 

ِروُرَْغلا ِهَعاَّدَْخلا  ُمُهاَْینُد  َرْکِذ  َّوُدَْعلا  ُمِِهئاَِقل  َْدنِع  ْمِهِْسنَأ 

4/27 .ربب ناشرطاخ  زا  ار  هدننز  لوگ  هدنبیرف  يایند  دای  نمشد ، اب  دروخرب  ماگنه 

هدنب زا  ناطیش ، بیرف  نانع  نتفاترب  نامز 

ِهِرْدَغ َراَذِع  یِّنَع  َلَتَف  َکَتَطْخَس ، ِییْعَس  ِءوُِسب  ُْتبَجْوَتْسا  َو  َکَتَیِصْعَم ، ُْتفَراَق  اَذِإ  ...

13/32 .دنادرگرب نم  زا  ار  شا  هلیح  نانع  سپ  متشگ ، راوازس  ار  تمشخ  مرادرک ، یتشز  اب  متخادرپ و  تا  ینامرفان  هب  هک  نیمه  ...

ناطیش رکم  ندنادرگرب  تهج  ادخ ، هاگرد  هب  يراز 

یِّنَع ِهِْدیَک  ِفْرَص  ِیف  َْکَیلِإ  ُعَّرَضَتَأ  َو 

27/32 .ینادرگزاب نم  زا  ار  شبیرف  ات  منک ، یم  يراز  وت  هاگرد  هب  و 

ادخ ینامرفان  ناطیش و  زا  ندروخ  بیرف 

ٍصاَع َكاَصَع  اَم  َِکتَعاَط  ْنَع  ْمُهُعِدَتْخَی  َناَْطیَّشلا  َّنَأ  َال  ْوَلَف 

.درک یمن  ار  وت  ینامرفان  يراکهانگ  چیه  داد ، یمن  ناشبیرف  تتعاطا  زا  ار  اهنآ  ناطیش  رگا  سپ 

9/37

( یهلا تمحر  هب   ) نتسب عمط  ِندوبن  ندروخ  بیرف  يور  زا 

اًراَِرتْغا ُهُعَمَط  ...َنوُکَی  ْنَأ  َال  ...َکِیف  ِهِعَمَط  ْنِم  ُرَثْکَأ  َْکنِم  ُُهفْوَخ  ْنَِمب  یَِهلِإ  اَی  َِکلَذ  ْلَعْفَت 
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ندروخ بیرف  يور  زا  شعمط  هکنیا  هن  .تسوت  زا  شعمط  زا  شیب  وت ، زا  شسرت  هک  ینک  یم  راتفر  نینچ  یسک  اب  نم ، يادخ  يا 
12/39 .دشاب

ادخ تمحر )  ) هب نیقیّدص ، ندشن  رورغم 

َنوُقیِّدِّصلا َِکب  َّرَتْغَی  َال  ْنَأ  ٌلْهَأَف  یَِهلِإ  اَی  َْتنَأ  اَّمَأَف 

13/39 .دنوشن رورغم  وت  هب  نایوگتسار  هک  يا  هتسیاش  سپ  نم ، يادخ  يا  وت  اّما  و 

وزرآ بیرف  زا  يدنزگ  یب 

ِهِروُرُغ ْنِم  اَنْمِّلَس 

2/40 .هد یتمالس  شبیرف  زا  ار  ام 

وزرآ هدنبیرف  ياه  گنرین 

ِهِروُرُغ ِعَدُِخب  ْمُهَعَطْقَیَف  ِلَمَْعلا  ِنَع  ُلَمَْألا  ُمِهِْهُلی  َْمل 

930 ص : 
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9/42 .درادزاب شا  هدنبیرف  ياه  گنرین  اب  ار  اهنآ  ات  درکن  مرگرس  کین )  ) راک زا  ار  نانآ  وزرآ ،

ناطیش بیرف  زا  هدنب ، ندنادرگ  رود 

ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  َكِّوُدَِعل  َعاَدِْخنِالا  ...اَْنبِّنَج 

13/44 .نادرگ رود  هدش ، هدنار  ناطیش  تنمشد ؛ زا  ندروخ  بیرف  زا  ار  ام 

نازواجتم ندش  رورغم  ادخ و  تلهم 

ِعوُجُّرلا ِنَع  َُکتاَنَأ  ْمُْهتَّرَغ  ْدََقل  یَّتَح  َنیِدَتْعُْملا  یَلَع  ُءاَْقبِْإلا  َُکتَّنُس  َو 

.داد بیرف  نتشگزاب  زا  ار  نانآ  وت  نداد  تلهم  هکنیا  ات  .تسا  ناگدننکزواجت  اب  ینابرهم  وت  شور  و 

16/46

ادخ مرک )  ) هب هدروخ ، بیرف  هدشرورغم و 

َِکب َّرَتْغا  ِنَِمل  یَقْشَْألا  ُءاَقَّشلا 

19/46 .هتشگ رورغم  وت  هب  هک  تسیسک  يارب  یتخبدب  نیرت  تخبدب 

ادخ اب  رکم  مدع 

ُرَکاَُمت َال  ُعَداَُخت َو  َال  ...ُداَُکت َو  َال  ...َکَناَْحبُس 

27/47 .دوش يرگ  هلیح  وت  اب  هن  يروخ و  یم  بیرف  هن  يروخ و  یم  گنرین  هن  یهّزنم ! كاپ و 

ناگتفیرف ِشزغل 

َنیِروُْرغَْملا ِهَّلَز  ...ْنِم  يِدَِیب  ْذُخ  َْلب  ...َِکتَیاَعِر  ِْنیَع  ْنِم  َطَقَس  ْنَم  َْیمَر  ِیب  ِمَْرت  َال  َو 

متاـجن  ) ریگب ار  متـسد  ناـگتفیرف  شزغل  زا  هکلب  .هداـتفا  وـت  تـبقارم  مـشچ  زا  هـک  یـسک  نتخادـنا  رود  دـننامه  زادـنین  رود  ارم  و 
104/47 (. هد

هدنب اب  ندرکن  رکم  ادخ و 

ُرُکْمَت ْنَمِیف  ِیب  ْرُکْمَت  َال  َو 
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124/47 .نکن رکم  نم  اب  ینک ، یم  رکم  اهنآ  اب  هک  یناسک  نایم  رد  و 

رگمتس ياه  بیرف 

ِهِِدیاَکَِمب ِیناََغب  ٍغَاب  ْنِم  ْمَک 

7/49 .درک متس  نم  هب  شیاه  گنرین  اب  هک  يرگمتس  رایسب  هچ 

دوسح گنرین  رکم و 

ِِهتَدیِکَِمب ِینَدَصَق  َو  ِهِْدیَِکب ، ِینَرَحَو  ...ْدَق  ٍدِساَح  ْنِم  ْمَک  َو 

9/49 .درک نم  گنهآ  شگنرین  اب  دومن و  مشخ  نم  رب  شیوخ  رکم  اب  هک  يدوسح  رایسب  هچ  و 

یگتفیش یگتفیرف 

سرت عزف 
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تکرب ینوزف 

یهابت داسف 

قسف

تسا ناقساف  دزن  هچنآ  بلط  زا  هدنب ، نتشادزاب 

َنیِقِساَْفلا َْدنِع  اَم  ِساَمِتْلا  ِنَع  ِینَّبُذ 

.راد زاب  تسا ، ناقساف  دزن  هچنآ  ِندیبلط  زا  ارم 

131/47

مکارتم هدرشف 

لضف

میظع لضف  بحاص  ادخ ،

ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  وُذ  َکَّنِإ 

.یگرزب لضف  ياراد  وت  هک  یتسرد  هب 

26/2 ، 16/14 ، 15/24 ، 6/30

زور رد  ادخ ، لضف  بلط 

ِِهلْضَف ْنِم  ِهِیف  اوُغَْتبَِیل  اًرِْصبُم  َراَهَّنلا  ُمَُهل  َقَلَخ 

6/6 .دننک بلط  ار  وا  لضف  نآ  رد  ات  دیرفآ  رگ  نشور  ناشیا  يارب  ار  زور  و 

زور فرط  ود  رد  هدنب ، هب  لّضفت 

اًلْضَف ...ِْهیَفَرَط  َْنَیب  اَم  اََنل  ْأَْلما  َو 

رپ لّضفت  زا  ام  يارب  ار  زور )  ) نآ فرط  ود  و 

14/6 .زاس
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یهلا لضف  بلاط 

َکَلْضَف َدَفْرَتْسا  ِنَم  َْتمَرَح  ...ْدَق  َنوُکَتَف  َکِْعنَِمب ، اَنَءاَجَر  ْعَطْقَت  َال 

.يا هدومن  مورحم  هتساوخ ، ششخب  تناسحا  زا  هکنآ  هنرگو  .نکم  دیماان  ار  ام  شیوخ ، عنم  هب 

3/10

ادخ لضف  تساوخرد  و  هدنب ،  هب  ندیشخب  ینامداش 

َِکلْضَف َِکتاَضْرَم َو  ِءاَِغْتبِال  اَِهب  ِینَتْطَّشَن 

3/15 .يدیشخب يداش  تناسحا  يدونشوخ و  ِتساوخرد  يارب  یتسردنت )  ) نآ هلیسو  هب  ارم 

یهلا لضف  هب  هدنب ، نانیمطا 

ُْتِقثَو َِکلْضَِفب  ...َّمُهَّللا 

.ما هدرک  دامتعا  وت  ناسحا  هب  ادنوادخ 

15/20

شنایز هب  هدنب ، فارتعا  ادخ و  لضف 

َُکلْضَف اَّلِإ  یِسْفَن  یَلَع  ُتْمَکَح  ْنَأ  َدَْعب  ِیل  اَم 

15/20 .مرادن وت  لضف  زج  يزیچ  مدرک ، موکحم  ار  دوخ  هکنآ  زا  سپ 

هدنب زا  ادخ ، لضف  نتشادزاب  هجیتن 

ِدِجَأ َْمل  ...َمیِسَْجلا  َکَلْضَف  ِینَتْعَنَم  ...ْنِإ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

932 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1828 

http://www.ghaemiyeh.com


َكَْریَغ ِیلَمَأ  ْنِم  ٍءْیَش  َیلِإ  َلِیبَّسلا 

.مباین وت  ریغ  میوزرآ ، زا  کی  چیه  يوس  هب  یهار  يرادزاب ، نم  زا  ار  تگرزب  لضف  رگا  ادنوادخ 

5/21

رفاو لضف  اب  ناگیاسمه ، هب  ندناسر  دوس 

ِلاَْضفِْإلا ِهَدِْجلِاب َو  ْمِْهیَلَع  ِدْوَْعلا  ...ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو 

2/26 .هد قیفوت  نانآ ، هب  ناوارف  لضف  تورث و  اب  یگدیسر  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 

وا لضف  هب  تبسن  مالسلا ،  هیلع  ماما  ناگیاسمه  ییانیب  شیازفا 

ِیلْضَِفب ًهَفِْرعَم  ...ْمُهْدِز 

.ازفیب نم  هب  تبسن  نانآ  یسانش  تلیضف  رب 

4/26

ادخ لضف  هب  دنمزاین  زا  دوخ ، شهاوخ  ندنادرگرب 

َِکلْضَف ْنَع  ِنْغَتْسَی  َْمل  ْنَّمَع  ِیَتلَأْسَم  ُْتبَلَق 

4/28 .مدنادرگزاب دوبن ، زاین  یب  تلضف  زا  هکنآ  زا  ار  متساوخرد 

هدنب رب  یهلا ، لضف  ندرتسگ 

ََکلْوَط َّیَلَع  ْطُْسبا  َو 

24/31 .رتسگب نم  رب  ار  دوخ  ششخب  و 

هدنب زا  ادخ ، لضف  ندرکن  یگنت 

َُکلْضَف یِّنَع  َّنَقیِضَی  اَلَف  ََکل ، ِفِرَتْعُْملا  ُّلَحَم  َو  َِکب ، ِِذئاَْعلا  ُماَقَم  اَذَهَف 

15/32 .دیامن یگنت  نم  زا  وت  لضف  ادابم  سپ  .تسوت  يارب  هدننک  فارتعا  لحم  و  وت ، هب  هدش  هدنهانپ  ِهاگیاج  نیا  سپ 

ادخ لضف  یسردایرف  هب  زاین 
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َِکلْضَف ِثاَیِغ  ْنَع  ِنْغَتْسَأ  َْمل 

24/32 .مدوبن زاین  یب  تلضف  یسردایرف  زا 

ادخ لضف  هب  نینج ، نداد  كاروخ 

ِفیِطَّللا ِّرَْبلا  َءاَذِغ  َِکلْضَِفب  ِینَتْوَذَغَف 

26/32 .يداد كاروخ  ْنابرهم  يراکوکین  دننام  ارم  تدوخ  لضف  هب  سپ 

لضف يور  زا  ناگدیرفآ ، اب  ادخ  راتفر 

ِلْضَْفلِاب ِهِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  َذَخَأ 

1/35 .درک راتفر  لضف  اب  شناگدیرفآ  همه  اب 

تلیضف بحاص  دنوادخ ،

ِلْوَّطلا وُذ  ...َکَّنِإ 

7/36 .یتلیضف ياراد  وت  انامه 

هدنب زا  ادخ ، لضف  ندشن  هتشادزاب 

ُهَلْضَف اًدَحَأ  ُعَنْمَی  َال  يِذَّلا  ُمیِظَْعلا  ُّبَّرلا  َکَّنَِأل  ...

لضف هک  یتسه  یگرزب  راگدرورپ  وت  اریز  ...
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13/39 .دراد یمنزاب  یسک  زا  ار  دوخ 

یهلا لضف  نیرتهب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

َِکتَماَرَک َِکلْضَف َو  َكِْریَخ َو  ْنِم  ُلُمْأَی  اَم  َلَْضفَأ  اَِهب  ُهُغِّلَُبت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َّمُهَّللا  ِّلَص 

، دراد وزرآ  هـک  یتــمارک  لــضف و  ریخ و  نـیرترب  هـب  ار  وا  نآ  اــب  هـک  يدورد  .تـسرف  دورد  شنادــناخ  دـّـمحم و  رب  ادــنوادخ 
21/42 .یناسرب

زامن ياه  تلیضف  همه  ندروآ  اج  هب 

ِعیِمَج اَهِدوُجُـس َو  اَهِعوُکُر َو  ِیف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَـص  َُکلوُسَر  َكُْدبَع َو  ُهَّنَـس  اَم  یَلَع  اَِهتاَقْوَأ  ِیف  اََهل  َنیِّدَءوُْملا  ...ََهلِْزنَم  اَهِیف  اَْنلِْزنَأ 
...اَِهلِضاَوَف

وا رب  تیاهدورد  هک   ] وت لوسر  هدنب و  هک  یتّنس  نامه )  ) هب دوخ -  تاقوا  رد  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  نوچمه  زامن ، هرابرد  ار  ام 
9/44 .دنا هدروآ  اج  هب  داد -  رارق  شیاه  تلیضف  همه  نآ و  دوجس  عوکر و  رد  داب ] شنادناخ  و 

ششخب لضف و  اب  ناگیاسمه ، زا  ندش  ایوج 

ِهَّیِطَْعلا ِلاَْضفِْإلِاب َو  اَنَناَریِج  َدَهاَعَتَن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو 

10/44 .مییامن ییوجلد  ار  نامناگیاسمه  اطع ، لضف و  اب  هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام 

وا زا  يرازگ  ساپس  ببس  ادخ ، لضف 

َِکلْضَِفب َكوُرَکَش  َو 

16/45 .دندرازگ رکش  ار  وت  تلّضفت ، اب  و 

شلضف ناسحا و  هطساو  هب  ادخ ، شیاتس 

ِلْضَْفلا ِناَسْحِْإلِاب َو  ِهِداَبِع  َیلِإ  َدَّمََحت  ْنَم  اَی 

18/45 .يا هتفرگ  رارق  تناگدنب  شیاتس  دروم  لّضفت ، ناسحا و  اب  هکنآ  يا 

شلضف ادخ و  یگدنشخب  هطبار 

َِکلْضَف ْنِم  َْتِلئُس  اَِمب  ُداَوَْجلا  ...َْتنَأ 
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21/45 .ددرگ تساوخرد  تلضف  زا  هک  یتسه  يزیچنآ  ره  هدنشخب  وت 

شندش يرپس  اب  ناضمر ، هام  لضف  زا  ندش  مورحم 

ُهاَْنمِرُح يِذَّلا  َِکلْضَف  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا 

42/45 .میدش مورحم  نآ  زا  هک  تتلیضف  رب  وت و  رب  دورد 

ناضمر هام  لضف  زا  ندش  هرهب  یب  لماع 

ُهَلْضَف ْمِِهئاَقَِشل  اُومِرُح  َو 

43/45 .دنتشگ مورحم  ْهام  نآ  لضف  زا  ناشتواقش ، رثا  رب  و 

ناضمر هام  رد  هدیدنسپ ، لضف  تفایرد 

ِهِیف َبوُغْرَْملا  َلْضَْفلا  ِِهب  ُكِرْدَتْسَن  اًرْجَأ  ...اَنْرُجْأَف 

45/45 .میبایرد ار  هدیدنسپ  لضف  هام )  ) نآ رد  نآ ، اب  هک  یشاداپ  .هد  شاداپ  ار  ام  سپ 

ادخ لضف  يریذپان  ناصقن 
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ُضیِغَی َال  َکَلْضَف  َّنِإَف 

.تسین ریذپ  یتساک  وت  لضف  هک  یتسرد  هب 

50/45

ُصُْقنَی َال  يِذَّلا  َِکلْضَف  َو  ُدَْفنَت ، َال  ِیتَّلا  َِکتَْفأَِرب  ِهِیف  اَّنِم  َتْرَْکنَأ  اَِمل  ًهَراَّفَک  ًهَّطِح َو  ُنوُکَی  اَِمب  اَْنلِمْعَتْسا  َو 

هراّفک نتخیرورف و  ببـس  هک  يراک  هب  هام )  ) نیا رد  ار  اـم  ددرگ ، یمن  مک  هک  تلـضف  هب  دوش و  یمن  دوباـن  هک  تا  یناـبرهم  هب  و 
47/45 .رامگب يدنسپ ، یمن  ام  رب  هک  دوش  یم  ییاهراک 

دنوادخ لضف  زا  ندش ، تساوخرد 

ِِهلْضَف ْنِم  َِلئُس  ْنَم  یَطْعَأ  ...َکَّنِإ 

56/45 .هدش تساوخرد  وا  لضف  زا  هک  یتسه  یسک  رت  هدنشخب  وت  هک  یتسرد  هب 

ندش یلاسکشخ  راچد  یهلا و  لضف  ندرکن  بلط 

َکَلْضَف َعَجَْتنا  ِنَم  اَّلِإ  َنوُعِجَْتنُْملا  َبَدْجَأ 

13/46 .دندیدرگ یلاسکشخ  راچد  دندش ، ایوج  وت  لضف  زا  ریغ  هک  ناگدنیوج 

هدنب هب  ادخ ، لضف  ندناسر 

ََکلْوَط َکَلْضَف َو  َّيََدل  ْرِهاَظ 

.نادرگ هتسوپ  نم  رب  ار  دوخ  ششخب  لضف و 

112/47

لضف هب  ادخ ، ندوب  رتراوازس 

ِلْضَْفلِاب َیلْوَأ  َکَّنَأ  ...ُمَلْعَأ 

.یتسه رتراوازس  ْششخب  هب  وت  هک  مناد  یم 

116/47
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هدنب رب  ادخ ، لضف  ندوزفا 

َكَْدنِع اَم  ِهَعَس  َِکلْضَف َو  ْنِم  ِینْدِز 

.ازفیب تسوت ، دزن  هچنآ  یخارف  لضف و  زا  میارب 

28/48

هدنب هب  شندادن  كدنا  ادخ و  لضف  بلط 

َْتیَدْکَأ اَمَف  َُکلْضَف  َحیُِمتْسا  َو 

.یتشاذگن مک  سپ  دش ، هتساوخ  وت  لضف  و 

14/49

: دوش یم  بجوم  ادخ  لضف  هچنآ 

يرگناوت و  ادخ ) ریغ  زا   ) يزاین یب  .أ 

ِِهلْضَِفب اَناَنْغَأ  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

20/1 .ْدنادرگ زاین  یب  دوخ ، لضف  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

ِیِننْغَأَف َّمُهَّللا  َِکلْضَِفبَف 

4/22 .نادرگ مزاین  یب  ادنوادخ  دوخ ، لضف  هب  سپ 

هبوت هب  نتفای  تسد  .ب 

ِِهلْضَف ْنِم  اَّلِإ  اَهْدُِفن  َْمل  ِیتَّلا  َِهبْوَّتلا  یَلَع  اَنَّلَد  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
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22/1 .میدرواین تسد  هب  ار  نآ  وا ، لضف  هب  زج  هک  دومن  هر  يا  هبوت  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس 

( نارگید ندیزگ  يرود  زا   ) ندیسرتن .ج 

َِکلْضَف َعَم  ٍدَحَأ  ْنِم  َشِحْوَتْسَن  َال 

7/5 .میسارهن یسک  زا  تناسحا  اب 

هدنب يور  هب  شیاسآ ، ِرد  ندوشگ  .د 

َِکلْوَِطب ِجَرَْفلا  َبَاب  ِّبَر  اَی  ِیل  ْحَْتفا 

8/7 .ياشگب میور  هب  ار  شیاسآ  ِرد  دوخ  لضف  هب  نم ، راگدرورپ  يا 

هدنب زا  ادخ ، تشذگ  ه ._

َِکلْضَِفبَف اَّنَع  ُفْعَت  ْأَشَت  ْنِإ  َّمُهَّللا 

1/10 .تسوت ناسحا  زا  ییاشخبب ، ار  ام  یهاوخ  رگا  ادنوادخ 

هدنب ندش  مارآ  .و 

ِینَسَنآ َُکلْضَف 

25/13 .دومن مارآ  ارم  وت  لضف 

هدنب يارب  هزیکاپ ، ياهرادرک  نتشون  .ز 

َّیَلَع َْکنِم  ًالاَْضفِإ  َْلب  ...ِهِیف  َرَّکَف  ٌْبلَق  َال  اَم  ِلاَمْعَْألا ، ِّیِکَز  ْنِم  ِناَِبتاَْکلا  َِیل  َبَتَک  اَم  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف  َو 

هک دنتشون ، نم  يارب  ار  يا  هزیکاپ  ياهرادرک  لامعا ، ناگدنسیون  ْيرامیب  نآ  نیب  رد  و 

5/15 .تسا نم  رب  هک  تسوت  لضف  هکلب  .هدیشیدنین  نآ  رد  یلد 

هدنب رب  لالح ، يزور  نتشگ  خارف  .ح 

َکِمَرَک َكِدوُِجب َو  ِعِساَْولا  َِکلْضَف ، ْنِم  ُلاَلَْحلا  ُقْزِّرلا  ُمِْهیَلَع  ِعَسوُْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

.هد رارق  هدش ، راشرس  نانآ  يارب  لالح  يزور  تا  هدرتسگ  لضف  زا  وت  مرک  دوج و  هب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 
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11و10/25

هتخاس ناور  ترخآ ) رد  ، ) هدنب يارب  ادخ  هچنآ  هب  ندیسر  .ط 

...اًرِـضاَح اًضَوِع  ِِهْلِعف  ْنِم  ُهْضِّوَع  َو  ٍْلثِِمب ، اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْـسُم  اَـمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
َِکلْضَف ْنِم  َُهل  َْتیَرْجَأ  اَم  َیلِإ  ُْتقَْولا  ِِهب  َیِهَْتنَی  ْنَأ  َیلِإ 

شاداپ نوگمه  گنـسمه و  ار  يو  سپ  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
، يا هتخاس  ناور  وا  يارب  تلـضف  زا  هچنآ  هب  دـسر ، نایاپ  هب  وا  نامز  هک  هاگنآ  ات  .نک  اطع  دـقن  ِضوع  ار  شراـک  هد و  شاداـپ  وا ،

.دسرب

16/27

هدنب تعافش  .ي 

َُکلْضَف ِیل  ْعَفْشَْیلَف  َْکَیلِإ  ِیل  َعیِفَش  َال 
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25/31 .دنک تعافش  ارم  تلضف  دیاب  سپ  تسین ، وت  يوس  هب  نم  يارب  یعیفش 

هدنب ناهانگ )  ) ندناشوپ .ك 

ِءاَقَْبلا ِراَد  ِتاَحیِضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف  ِءاَفْکَْألا  ِهَرْضَِحب  ِءاَنَْفلا  ِراَد  ِیف  َِکلْضَِفب  ِینَتْدَّمَغَت  ...ْذِإ  َّمُهَّللا َو 

ارم یقاب ، يارس  ياه  ییاوسر  زا  سپ  یتشاد ، ناهن  منادننامه  روضح  رد  یناف  يارس  رد  تلضف  هب  ارم  هانگ )  ) هک نونکا  ادنوادخ و 
21/32 .زاس نمیا 

ادخ يراوازس  .ل 

َِکلْضَِفب َِکقاَقِْحتْسا  َنوُد  اًرِّصَقُم  َناَک  اَّلِإ  َدَهَتْجا  ِنِإ  َِکتَعاَط َو  ْنِم  اًغَْلبَم  ُُغْلبَی  َال  ...اًدَحَأ  َّنِإ  َّمُهَّللا 

زجاع تلـضف  رثا  رب  وت  يراوازـس  ربارب  رد  هکنآ  زج  دسر ، یمن  ییاج  هب  دنک ، شالت  دـنچ  ره  وت  تعاط  رد  یـسک  انامه  ادـنوادخ 
.تسا

2و1/37

هدنب زا  ادخ ، ندش  یضار  .م 

َِکلْضَِفبَف ُْهنَع  َتیِضَر  ْنَم 

.تسوت لضف  زا  يوش ، یضار  هک  ره  زا 

5/37

یتخب کین  .ن 

َِکلْضَِفب اَّنِم  ٍدِحاَو  ُّلُک  َدَعْسَی  یَّتَح  َکَتَمْحَر  ْمَُهل  ِیئاَعُد  ْنِم  ...ِینْضِّوَع  َو 

3/39 .دوش دنمتداعس  وت ، لضف  هب  ام  زا  کی  ره  ات  .هد  ضوع  نم  هب  ار  تتمحر  نانآ ، رب  میاعد  ياج  هب  و 

ناضمر رد  یخرب ، هب  هدش  ینازرا  شاداپ  ربارب  نیدنچ  ییاطع  .س 

َِکلْضَف ْنِم  ُهَفاَعْضَأ  اَنِطْعَأ  َو  َكِدْجُو ، ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف  ...ِِهتَیاَعِر  َّقَح  َرْهَّشلا  اَذَه  یَعَر  ْنَم  َّمُهَّللا َو 

ام هب  ار  نآ  دـننام  تدوخ ، دزن  يرگناوت )  ) زا سپ  تسا ؛ شتیاعر  ّقح  هک  يروط  هب  ار ، هام  نیا  هدرک  تیاعر  سک  ره  ادـنوادخ و 
50/45 .امرف اطع  ام  هب  ار  نآ  ربارب  نیدنچ  تلضف ، زا  شخبب و 
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یپ رد  یپ  شیازفا  هب  دمح ، ندومن  هتسویپ  .ع 

َْکنِم ًالْوَط  ٍدیِزَم  َدَْعب  ٍدیِزَِمب  ُُهلِصَت  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

48و36/47 .یهد دنویپ  یپرد  یپ  ینوزفا  اب  تناسحا ، يور  زا  ار  نآ  وت  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

هدنب اب  ادخ ، ینابرهم  .ف 

َِکلْضَِفب َّیَلَع  ْفَّطَعَت 

8/48 .شاب نابرهم  نم  رب  ْتلضف  هب 
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يرترب تلیضف 

رطف

ناگدنب رب  رطف ، دیع  زور  ندنادرگ  كرابم 

اَنِرِْطف اَنِدیِع َو  ِمْوَی  ِیف  اََنل  ْكِرَاب 

.نادرگ كرابم  ار  نامرطف  دیع و  زور  ام  يارب 

48/45

نانمؤم يارب  يداش  دیع و  زور  رطف ، زور 

 - اًدَشَتُْحم اًعَمْجَم َو  َِکتَِّلم  ِلْهَِأل  َو  اًروُرُس ، اًدیِع َو  َنِینِمْءوُْمِلل  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  اَنِرِْطف -  ِمْوَی  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

هب يداد ، رارق  ییامهدرگ  عامتجا و  لحم  ْتنید  لها  يارب  يداش و  دـیع و  ْنامیا  لها  يارب  ار  نآ  هک  نامرطف  ِزور  رد  ام  ادـنوادخ 
.مینک یم  هبوت  وت  هاگرد 

52/45

نادقف

دنوادخ تّزع  نتشگن  دوقفم 

ُدَقُْفی َال  ٍّزِِعب  اَنْدِّیَأ 

.امرف دییأت  دورن ، تسد  زا  هک  یتّزع  اب  ار  ام 

5/35

رادربنامرف شاداپ  نادقف  ببس 

ََکباََوث َدِقْفَی  ْنَأ  َکَشْوََأل  ُهَْتیَّلََوت  َْتنَأ  اَم  یَلَع  َعیِطُْملا  َتْأَفاَک  َْول 

12/37 .داد یم  تسد  زا  ار  وت  شاداپ  اسب  هچ  یهد ، ازج  يا ، هتشامگ  نآ  رب  ار  وا  وت  هچنآ  رب  ار  ربنامرف  دوب ) انب   ) رگا

ناضمر هام  نادقف  ِندوب  زیگنا  مغ 
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اًدوُقْفَم ُهُدْقَف  َعَْجفَأ  ...ٍنیِرَق  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

26/45 .دوب زیگنا  مغ  شنادقف  تفر ، تسد  زا  نوچ  هک  ینیشنمه  وت  رب  دورد 

یتسد گنت  رقف 

ارقف ندرمش  راوخ  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

َنیِّلِقُْملِاب ِءاَرْزِْإلا  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

.ناتسد 3و1/8 یهت  ندرک  ریقحت  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

ناریقف نیرتریقف 

َْکَیلِإ ِءاَرَقُْفلا  ُرَْقفَأ  اَنَأ 

3/10 .ماوت هب  نادنمزاین  نیرتدنمزاین  نم 

ناگدیرفآ هب  رقف ، نداد  تبسن 

ِْرقَْفلا َیلِإ  ْمُهَْتبَسَن 

12/13 .يا هداد  تبسن  یتسدگنت  هب  ار  اهنآ 

ادخ هاگرد  يارقف  ناگدیرفآ ،

َْکَیلِإ ِْرقَْفلا  ُلْهَأ  ْمُه  ِْرقَْفلا َو  َیلِإ  ْمُهَْتبَسَن  َو 

ناشیا يا و  هداد  تبسن  یتسدگنت  هب  ار  اهنآ  و 
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12/13 .دنشاب دنمزاین  وت  هب  هک  دنراوازس 

هدنب زا  رقف  ندش  فرطرب  لماع 

اَهِّناَظَم ِیف  ُهَتَجاَح  َبَلَط  ْدَقَف  َِکب  ِهِسْفَن  ْنَع  ِْرقَْفلا  َفْرَص  َماَر  ...ْنَمَف 

13/13 .هدرک بلط  هتسیاب  هاگیاج  رد  ار  شا  يدنمزاین  نامگ  یب  دهاوخب ، وت  هلیسو  هب  ار  شجایتحا  ندرک  فرطرب  هک  ره  سپ 

ادخ هب  رقف  زا  ندومن  هوکش 

؟ اًلُّکََوت ُهَْرقَف  َْکَیلِإ ، اَکَش  ْنَم  ٍنْغُم  ...یَِهلِإ  اَی  َْتنَأ ، ْلَه 

؟15/16 يزاس یم  زاین  یب  درک ، تیاکش  وت  يوس  هب  لّکوت ، اب  شا  یتسد  یهت  زا  هک  ار  سک  ره  وت  ایآ  نم  يادخ  يا 

رقف ماگنه  ادخ ، ریغ  يارب  ینتورف  هب  ندشن  شیامزآ  تساوخرد 

ُتْرَقَْتفا اَذِإ  َكِْریَغ  ِلاَءوُِسل  ِعوُضُْخلِاب  ...یِِّنتْفَت  َال 

12/20 .نکن شیامزآ  مزاین ، ماگنه  هب  نارگید  زا  تساوخرد  يارب  ینتورف  هب  ارم 

هدنب ندشن  ریقف  ببس 

یِعْسُو َكِْدنِع  ْنِم  َّنَرِقَْتفَأ َو  َال  َو 

14/20 .دشاب یم  وت  دزن  زا  ما  ییاراد  هک  یلاح  رد  مدرگن ، ریقف  هک ) نک  نانچ   ) و

ندوب ادخ  زیچ  یب  ریقف و  هدنب 

ُریِقَْفلا ...َكُْدبَع  یِّنِإَف 

7/21 .ماوت ریقف  هدنب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 

شتساوخرد ندش  اور  زا  ینغ ، ای  ریقف  هدنب  ندومرفن  دیماان 

یًنِغ ْوَأ  ٍْرقَف  ...ِیف  یِّنَع ، ْتَأَْطبَأ  ْنِإ  ِیل َو  َِکَتباَجِإ  ْنِم  اًِسیآ  ...ِیْنلَعَْجت  َال  َو 

8/21 .تورث ای  مشاب  یتسد  یهت  رد  هدن ، رارق  دوش -  رید  هچرگ  تتباجا -  زا  دیماان  ارم  و 

رقف رب  هدنب ، نتشادن  تردق 
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ِْرقَْفلا یَلَع  ِیل  َهَُّوق  َال 

2/22 .مرادن رقف  لّمحت 

ادخ يزاین  یب  هب  رقف ، زا  ندش  رگناوت 

َكاَنِِغب ِْرقَْفلا  َنِم  َْنیَنْغُْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

.هد رارق  دنا ، هدیسر  يزاین  یب  هب  رقف  زا  وت  يرگناوت  هب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

11و10/25

ندش ریقف  ادخ و  ریغ  زا  ندیبلط  ییاراد 

اوُرَقَْتفاَف َكاَوِس  ْنِم  َهَوْرَّثلا  اُوماَر  ...ٍساَنُأ  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ُْتیَأَر  ْدَق  ْمَکَف 

6/28 .دندش دنمزاین  دنتساوخ و  تورث  وت  ریغ  زا  هک  مدید  یمدرم  زا  رایسب  هچ  نم ، يادخ  يا 

يارب ارقف ، اب  ینیشنمه  ندنادرگ  بوبحم 
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هدنب

ِءاَرَقُْفلا َهَبْحُص  ََّیلِإ  ْبِّبَح  َّمُهَّللا 

4/30 .نادرگ بوبحم  نم  دزن  ار  نادنمزاین  ینیشنمه  ادنوادخ ،

ریقف اب  رگناوت  راتفر  هدنب ؛ اب  ادخ  راتفر 

ُهَشَعَنَف ٌریِقَف  ٌْدبَع  َُهل  َضَّرَعَت  ٍِّینَغ  ...َلِْعف  ِیب  ْلَْعفا  َو 

.امن راتفر  هدرک ، زاین  یب  ار  وا  سپ  هدمآ ، وا  شیپ  ییاونیب  هدنب  هک  يرگناوت  دننامه  نم  اب  و 

24/31

ریقف يا  هدنب  دننامه  ادخ ، زا  تساوخرد 

ِریِقَْفلا ِِسئاَْبلا  ِلِیلَّذلا  ِریِقَْحلا  ََهلَأْسَم  َُکْتلَأَس 

74/47 .دنمزاین لاحدب ، راوخ ، درُخ ، ِتساوخرد  میامن ، یم  تساوخرد  وت  زا 

ادخ هاگرد  هب  هدنب ، رقف  ندوزفا 

اًْرقَف ًهَقاَف َو  َْکَیلِإ  ِینْدِز 

118/47 .ازفیب تهاگرد  هب  مزاین  رقف و  رب 

هدنب زا  ادخ  يانغ  ادخ و  هب  هدنب  رقف 

یِّنَع َكاَنِغ  َو  َْکَیلِإ ، يِْرقَِفب  ...ِیل  َیِه  ٍهَجاَح  ِّلُک  َءاَضَق  َّلََوت  َو 

.ریگ هدهع  هب  نم ، زا  وت  يزاین  یب  هب  وت و  هب  نم  يدنمزاین  هب  نم ، يارب  ار  یتساوخرد  ره  ندروآرب  و 

4/48

هعمج نابرق و  زور  رد  ادخ ، هاگرد  هب  دوخ  رقف  ندروآ  دورف 

ِیتَنَکْسَم ِیتَقاَف َو  يِْرقَف َو  َمْوَْیلا  ُْتلَْزنَأ  َِکب  ...َّمُهَّللا 

4/48 .مدروآ دورف  وت  يوس  هب  ار  ما  يزیچ  یب  يدنمزاین و  یتسدگنت و  زور ، نیا  رد  ادنوادخ ،
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ندوب شهاگرد  ریقف  ادخ و  ندناوخ 

َْکَیلِإ ارَطْضُم  اًریِقَف ، ...ِّبَر  اَی  َُکتْوَعَد 

9/51 .متسه وت  هاگرد  هراچیب  ریقف و  هک  یلاح  رد  نم -  راگدرورپ  يا  مدناوخ -  ار  وت 

هشیدنا رکف 

يراگتسر حالف 

کلف

ریبدت کلف  رد  هام ، فّرصت 

ِرِیبْدَّتلا ِکَلَف  ِیف  ُفِّرَصَتُْملا  ...اَهُّیَأ 

1/43 .ینک یم  فّرصت  ریبدت  کلف  رد  هک  يا 

يدوبان انف 

ادخ تمحر  ياه  هنیجنگ  يریذپانانف 

ِِهتَمْحَر ُِنئاَزَخ  یَنْفَت  َال  ْنَم  اَی 

.دوش یمن  دوبان  وا  تمحر  ياه  جنگ  هک  یسک  يا 

3/5
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هدنوش یناف  يایند )  ) رد ینایز 

ًءاَنَف اَمِهِعَرْسَِأب  َصْقَّنلا  ِِعقْوَأَف  اَْینُد ، ْوَأ  ٍنیِد  ِیف  ِْنیَصْقَن  َْنَیب  اَنْفَقَو  یَتَم  َّمُهَّللا َو 

2/9 .هد رارق  تسا  رذگدوز  هک  نآ  رد  ار  نایز  سپ  ایند ، ای  نید  رد  میتفرگ  رارق  نایز  ود  نیب  هاگره  ادنوادخ و 

ادخ زا  تساوخرد  اب  یهلا ، نئازخ  نتشگن  یناف 

ُِلئاَسَْملا ُهَِنئاَزَخ  ِینُْفت  َال  ْنَم  اَی 

7/13 .دزاس یمن  یناف  ار  وا  ياه  هنیجنگ  اه ، تساوخرد  هکنآ  يا 

تسانف شنایاپ  هچنآ  ندوب  كدنا 

ُءاَنَْفلا ُُهتَِبقاَع  اَم  ٍرِیثَک  ُْریَغَف 

.تسین دایز  تسیدوبان ، شماجنارس  هچنآ  اریز 

3/18

ایند ندش  یناف 

ِهَِیقاَْبلا َِکِنئاَزَخ  ِیف  ِیل  ُهْرَخْذاَف  ِهَِیناَْفلا  اَْینُّدلا  ِعاَتَم  ْنِم  یِّنَع  َْتیَوَز  اَم 

.امرف 5/30 هریخذ  دوخ  دیواج  ياه  هنیجنگ  رد  نم  يارب  ار  نآ  سپ  یتفرگ ، نم  زا  یناف ، ِيایند  يالاک  زا  هچنآ 

یتسین يارس  رد  هدنب ، ناهانگ )  ) ندناشوپ

...ِءاَقَْبلا ِراَد  ِتاَحیِضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف  ...ِءاَنَْفلا  ِراَد  ِیف  َِکلْضَِفب  ِینَتْدَّمَغَت  َو  َكِْوفَِعب ، ِینَتْرَتَس  ْذِإ  َّمُهَّللا َو 

يارس ياه  ییاوسر  زا  سپ  یتشاد ، ناهن  یناف  يارـس  رد  تلـضف  هب  ارم  هانگ )  ) يدناشوپ و تشیاشخب  هب  ارم  هک  نونکا  ادنوادخ و 
21/32 .زاس نمیا  ارم  یقاب ،

یندشنانف یتورث 

ُدَْفنَت َال  ٍهَوْرَِثب  اَنْعِّتَم 

5/35 .شخبب دوشن ، دوبان  هک  یتورث  ار  ام 
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یندش تسین  تدم  هاتوک  لمع  هب  شاداپ ، نتفرگ  ّقلعت 

ِهَِدلاَْخلا ِهَلیِوَّطلا  ِهَّدُْملِاب  ِهَِیناَْفلا  ِهَریِصَْقلا  ِهَّدُْملا  یَلَع  ُهَْتیَزاَج  َکِمَرَِکب  َکَّنَِکل  ...

12/37 .يداد یگشیمه  ِتّدمزارد  شاداپ  رذگدوز ، ِتّدم  هاتوک  لمع  ربارب  رد  تمرک  اب  ار  وا  وت  یلو  ...

ادخ ینابرهم  نتشگن  یناف 

ُدَْفنَت َال  ِیتَّلا  َِکتَْفأَِرب  ِهِیف  اَّنِم  َتْرَْکنَأ  اَِمل  ًهَراَّفَک  ًهَّطِح َو  ُنوُکَی  اَِمب  اَْنلِمْعَتْسا  َو 

یمن ام  رب  هک  دوش  یم  ییاهراک  هراّفک  نتخیرورف و  ببـس  هک  يراک  هب  هام )  ) نیا رد  ار  ام  دوش ، یمن  دوباـن  هک  تا  یناـبرهم  هب  و 
.رامگب يدنسپ ،

47/45
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ادخ ناسحا  نداعم  نتشگن  یناف 

یَنْفَت َال  َِکناَسْحِإ  َنِداَعَم  َّنِإ 

.دوش یمن  انف  تناسحا  نداعم  هک  یتسرد  هب 

50/45

دنوادخ تاملک  نتشگن  یناف 

َُکتاَِملَک ُدَْفنَت  َال  ...

53/47 .دوش یمن  یناف  وت  تاملک  ...

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ریذپانانف ، يدورد 

َُکتاَِملَک ُدَْفنَت  َال  اَمَک  ُدَْفنَی  َال  ...ًهاَلَص  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

53/47 .دوش یمن  یناف  وت  تاملک  هکنانچمه  ددرگن ، یناف  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 

دنوادخ تاذ  يریذپانانف 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  یَنْفَی ، َال  ُلوُحَی َو  َال  َو  ُرَّیَغَتَی ، َال  یَْلبَی َو  َال  يِذَّلا  ِمیِرَْکلا ، َکِهْجَو  ِلاَلَِجب  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

یم وت  زا  ددرگ ، یمن  دوبان  و  دهد ، یمن  لاح  رییغت  و  دوش ، یمن  نوگرگد  هنهک و  هک  تراوگرزب  تاذ  یگرزب  نآ  هب  نم ، يادـخ 
.یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ 

10/52

[ نتفر تسد  زا   ] توف

دنوادخ دزن  يزیچ  ندشن  توف 

َفَُطل ْنِإ  ٌءْیَش َو  اَُهتوُفَی  َال  ...

1/2 .دبای یمن  ییاهر  دنوادخ )  ) وا زا  دشاب -  درخ  هچ  رگا  يزیچ -  ...

کین راک  نتفرن  تسد  زا 
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َكَءاَزَج اَِهب  ُّقِحَتْسَن  ٌهَنَسَح  اَنَتوُفَت  َال  یَّتَح  َِکباََوث ، ِتاَبِجُوم  ِیف  ...اَِنبُوُلق  ِتاَسَمَه  ْلَعْجا  َو 

نامتسد زا  میوش  وت  شاداپ  راوازـس  نآ  ببـس  هب  هک  یکین  راک  ات  هد ، رارق  دوش  وت  شاداپ  ثعاب  هچنآ  رد  ار  نامیاه  لد  ياهزار  و 
7/9 .دورن

یهلا ناسحا  توف  ببس 

ِناَسْحِْإلا َتْوَف  َكِْدنِع  ْنِم  َّقَحَتْسا  ...ْدَقَف  ...َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  َیلِإ  ِِهتَجاَِحب  َهَّجََوت  ْنَم 

14/13 .هتشگ راوازس  ار  وت  ناسحا  نتفاین  نامگ  یب  دروآ ، ور  وت  ِناگدیرفآ  زا  یکی  هب  شتجاح  يارب  هک  ره 

هتفر تسد  زا  هچنآ  هدننادرگزاب  ناراب ،

َتاَف ْدَق  اَم  ِِهب  ُّدَُرت  َو  َتاَم ، ْدَق  اَم  ِِهب  ِییُْحت 

.ینادرگرب هتفر ، تسد  زا  هک  ار  هچنآ  نآ  اب  .ییامن و  هدنز  تسا ، هدرم  هک  ار  هچنآ  نآ ، ببس  هب 

3/19
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هدش توف  هچ  ره  ِضوع  ِندوب  ادخ  دزن 

ٌفَلَخ َتاَف  اَّمِم  َكَْدنِع 

.تسوت دزن  هتفر ، تسد  زا  هچنآ  ره  ضوع 

20/20

روما توف  زا  عنام  یهلا ، ملع 

ِهِینَتْمَّلَع ٍءْیَش  ُلاَمِْعتْسا  ِینَتوُفَی  َال  یَّتَح  ِهِْملِع  ْنِم  ِینُرِّصَُبت  امِیف  ِذوُفُّنِلل  ِینْقِّفَو  َو 

3/24 .دورن متسد  زا  یتخومآ ، نم  هب  هچنآ  نداد  ماجنا  ات  .هد  قیفوت  ینک ، یم  میانیب  شنتسناد  هب  هچنآ  ماجنا  يارب  ارم  و 

شنتفر تسد  زا  زا ، شیپ  ناضمر  هام  رب  ندش  كانهودنا 

ِِهتْوَف َْلبَق  ِْهیَلَع  ٍنوُزْحَم  ...ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

38/45 .دنروخ هودنا  نآ  رب  شنتفر ، تسد  زا  زا  شیپ  هک  وت  رب  دورد 

تقو ندش  توف  زا  سرت 

َتْوَْفلا ُفاَخَی  ْنَم  ُلَْجعَی  اَمَّنِإ 

15/48 .دسرت یم  تصرف  نتشذگ  زا  هک  دنک  یم  باتش  یسک  انامه 

وا ِریغ  هدننک  شتسرپ  ِنتفرن  ادخ  تسد  زا 

َكَْریَغ َدَبَع  ْنَم  َُکتوُفَی  َال 

3/52 .درادن يزیرگ  وت  تسد  زا  دیتسرپ ، ار  وت  زج  هک  یسک 

هورگ جوف 

مهف

قیدصت يور  زا  نآرق  مهف 

ِتْسا ِهِعامَ َیلِإ  ِقیِدْصَّتلا  ِمَهَِفب  َتَْصنَأ  ْنَِمل  ًءاَفِش  ...ُهَْتلَعَج 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1849 

http://www.ghaemiyeh.com


.يداد رارق  دومن ، شعامتسا  داد و  ارف  شوگ  نآ  هب  قیدصت  مهف و  اب  هک  یسک  يارب  ییافش  ار  نآ 

3/42

نآرق هدننک  عنم  ياه  لثم  اه و  یتفگش  مهف 

ِِهلاَْثمَأ َرِجاَوَز  َو  ِِهِبئاَجَع ، َمْهَف  اَِنبُوُلق  َیلِإ  َلِصُوت  یَّتَح  ...اًِسنُوم  ِیلاَیَّللا  ِمَلُظ  ِیف  اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا 

ام ياـه  لد  هـب  ار ، شا  هدـنرادزاب  ياـه  لـثَم  نآ و  ياـه  یتفگــش  كرد  اـت  .هد  رارق  بـش  ياـه  یکیراـت  رد  اـم  سنوـم  ار  نآرق 
10/42 .یناسرب

ادخ یگنوگچ  زا  اه ، مهف  یناوتان 

َِکتَّیِْفیَک ْنَع  ُماَْهفَْألا  ِتَزَجَع  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

.دنزجاع وت  ّتیفیک  زا  اه  مهف  هکنآ  ییوت 

18/47
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ق

یتشز حبق 

ربق

( روص رد   ) ندیمد اهروگ و  ِوُرِگ  رد  ناگداتفا 

ِرُوبُْقلا ِِنئاَهَر  یَعْرَص  ِهَْخفَّنلِاب  ُهِّبَُنیَف  ...َنْذِْإلا  َْکنِم  ُرِظَْتنَی  يِذَّلا  ُصِخاَّشلا  ِروُّصلا ، ُبِحاَص  ُلِیفاَرْسِإ 

2/3 .دنک رادیب  ار  اهروگ  ِورگ  ِناگدرم  ْیندیمد  اب  ات  تسوت ، هزاجا  رظتنم  هدوشگ ، مشچ  هک  نامه  روص ، بحاص  لیفارسا ،

روبق لها )  ) هدننک شیامزآ  نامور ،

ِرُوبُْقلا ِناَّتَف  َناَموُر  َو  ...

.اهربق ناگدرم )  ) هدننک شیامزآ  ْنامور  و  ...

18/3

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  ترایز 

...َِکلوُسَر ِْربَق  ِهَراَیِز  ...ِّجَْحلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َّمُهَّللا َو 

4/23 .تربمایپ ربق  ترایز  ّجح و  هب  راذگ  ّتنم  نم  رب  ادنوادخ و 

زیخاتسر زور  ات  ندنام  ياج  اهربق ،

ِقاَلَّتلا ِمْوَی  ِتاَقیِم  َیلِإ  يَوْأَْملا  َیِه  ُرُوبُْقلا  َِتناَک  َو 

.دشاب ندنام  هاگیاج  تمایق ، ماگنه  ات  اهروگ  و 

13/42

اه لزنم  نیرتهب  اهربق ،

اَِنلِزاَنَم َْریَخ  اَْینُّدلا  ِقاَِرف  َدَْعب  َرُوبُْقلا  ِلَعْجا 

14/42 .هد رارق  ام  ياه  هناخ  نیرتهب  ایند ، زا  قارف  زا  سپ  ار  اهربق 
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اهربق یکیرات  ندش  نشور  لماع 

اَنِرُوُبق َفَدُس  ِْثعَْبلا  َْلبَق  ِِهب  ْرَِّون 

15/42 .زاس نشور  نآرق ،)  ) نآ اب  ار  نامیاهربق  یکیرات  ندش ، هتخیگنارب  زا  شیپ 

ضبق

ناگدنب دبلاک )  ) رد ضبق ، ياهرازبا 

ِْضبَْقلا ِتاَوَدَأ  اََنل  َلَعَج  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

20/1 .داد رارق  ام  يارب  ار  ندیشک  مه  رد  ضبق و  ياهرازفا  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

شریذپ لوبق 

هلیبق

شا هلیبق  اب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندرک  رازراک 
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ُهَتَرْسُأ َكاَضِر  ِیف  َبَراَح 

.دیگنج شا  هلیبق  اب  وت ، يدونشوخ  هار )  ) رد

7/2

ناگتشرف نوگانوگ )  ) ياه هلیبق 

َکِسْفَِنل ْمُهَتْصَصَتْخا  َنیِذَّلا  ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

11و10/3 .يا هداد  ناشصاصتخا  دوخ  هب  هک  یناگتشرف  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

اهنآ زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  ياه  هلیبق  ندیزگ  يرود  ببس 

ِِهتَوْرُِعب اوُقَّلَعَت  ْذِإ  ُِرئاَشَْعلا  ْمُْهتَرَجَه  َنیِذَّلا  َو 

6/4 .دندومن يرود  اهنآ  زا  ناشیاه  هلیبق  دنتخیوآ ، ترضح  نآ  هتسد  هب  نوچ  هک  نانآ  و 

لتق

ناکرشم ندومن  ریسا  نتشک و 

اًرْسَأ َکِضْرَأ َو  ِیف  اًْلتَق  ِباَرُّتلا  ِعَطَْقنُم  َیلِإ  ْمُهوُفِشْکَی  یَّتَح  َنِیفِدُْرم  َكِْدنِع  ْنِم  ٍهَِکئاَلَِمب  ْمُهْدِْدمَأ  َو 

ياهتنا هب  ار  ناکرـشم )  ) اهنآ نتفرگ ، ریـسا  نتـشک و  اب  ات  .امرف  يرای  دـنیآ ، یپرد  یپ  هک  یناگتـشرف  اـب  دوخ  بناـج  زا  ار  ناـنآ  و 
8/27 .دننارب تنیمز  رد  كاخ 

ادخ نمشد  نتشک  زا  سپ  دهاجم ، تداهش 

ِْلتَْقلِاب َكَّوُدَع  َحاَتْجَی  ْنَأ  َدْعَبَف  ِهَداَهَّشلِاب  َُهل  َْتیَضَق  ...ْنِإَف 

.تسا هدومن  دوبان  نتشک  اب  ار  تنمشد  هک  دشاب  نآ  زا  دعب  يدز ، مقر  شیارب  ار  تداهش  رگا  سپ 

15/27

شا هدنشک  ياهرهز  نمشد و 

ِهِموُمُس َِلتاَوَق  ِیل  َفاَد  ...ِِهتَیْدُم َو  َهَبُظ  ِیل  َذَحَش  ...ٍّوُدَع  ْنِم  ْمَکَف 
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4/49 .تخیمآ مهرد  شا  هدنشک  ياهرهز  اب  نم  يارب  ار  نآ  دومن و  زیت  نم  يارب  ار  شغیت  هبل  هک  ینمشد  رایسب  هچ  سپ 

ریدقت رَدق 

ییاناوت تردق 

مدق

یگدنز نایاپ  يوس  هب  نتشادرب  ماگ 

ِهِرُمُع ِماَّیَِأب  ِْهَیلِإ  ُأَّطَخَتَی  ...اًتُوقْوَم  اًلَجَأ  ِهاَیَْحلا  ِیف  َُهل  َبَرَض  َُّمث 

.درادرب ماگ  نآ  يوس  هب  شا ، یگدنز  ياهزور  اب  هک  دومن ، نّیعم  صاخ  يدمآرس  یگدنز ، رد  شا ) هدیرفآ   ) وا يارب  سپس 

6/1
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تبرغ هب  ششرورپ ،)  ّلحم  شهاگمدق (  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه 

ِِهلْجِر ِعِضْوَم  ...ْنَع  ِيْأَّنلا  ِّلَحَم  َو  َِهبرُْغلا ، ِداَِلب  َیلِإ  َرَجاَه 

16/2 .دومن ترجه  رود  لحم  تبرغ و  ياهرهش  هب  شهاگمدق ، زا 

هدنب ياهاپ  شزرل  ببس 

ِْهیَلْجِر ُُهتَیْشَخ  ْتَشَعْرَأ  ْدَق 

9/12 .هتخادنا هزرل  هب  ار  شیاهاپ  سرت 

اهاپ ندومن  مرو  ات  ادخ ، ربارب  رد  نداتسیا 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...َياَمَدَق  َرَّشَنَتَت  یَّتَح  ََکل  ُتُْمق  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

میاه يدب  زا  يا  يدـب  ندرب  نیب  زا  راوازـس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  دـنک ، مرو  میاهاپ  ات  متـسیاب  وت  ربارب  رد  ردـقنآ  رگا  نم  يادـخ  يا 
30/16 .متسین

ناطیش ياپ  ياج 

ُهَْرثِإ اَّنَع  ْعَْطقا  َو 

4/17 .نک عطق  ام  زا  ار  شرثا  و 

رگید ماگ  هب  یماگ  نتسویپ  ندرکن  وزرآ  ببس 

ٍمَدَِقب ٍمَدَق  َقوُُحل  ...َلِّمَءُون  َال  یَّتَح  ...ِلَمَْألا  َلوُط  اَنِفْکا  َو 

رد هک  اجنادب  ات  رادزاب ، زارد  يوزرآ  زا  ار  ام  و 

.مینکن وزرآ  یماگ ، هب  ار  یماگ  ندمآ  مه  یپ 

1/40

هانگ يوس  هب  وا  ندرب  زا  هدنب ، ياه  مدق  هدنرادزاب  لماع 

اًِسباَح یِصاَعَْملا  َیلِإ  اَِهْلقَن  ْنَع  اَنِماَْدقَِأل  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا 
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10/42 .هد رارق  ناهانگ ، يوس  هب  تکرح  زا  ام  ياه  ماگ  رادهگن  ار  نآرق 

هدنب ياه  ماگ  ییاجرباپ  خزود و  لپ  ندیزرل 

اَنِماَْدقَأ ََللَز  اَْهیَلَع  ِزاَج  _ َْملا َمْوَی  َمَّنَهَج  ِرْسِج  ِباَرِطْضا  َْدنِع  ِِهب  ْتِّبَث 

15/42 .نادرگ اجرباپ  نآرق )  ) نآ هلیسو  هب  ار  ام  ياه  ماگ  شزغل  مینک ، یم  روبع  نآ  رب  هک  زور  نآ  رد  خزود ، لپ  ندیزرل  ماگنه 

نتفرن مارح  يوس  هب  دوخ  ياه  ماگ  اب 

ٍروُجْحَم َیلِإ  اَنِماَْدقَِأب  َوُطَْخن  َال  ...یَّتَح  ...َکیِصاَعَم  ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

7و6/44 .میورن یمارح  چیه  يوس  هب  نامیاهاپ  اب  ات  .امرف  يرای  ناهانگ  زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 

( ناهانگ رد   ) هدنب ياپ  شزغل 
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یِمَدَق َهَّلَز  ...ْمَحْرا  َيَالْوَم 

4/53 .نک محر  میاه  ماگ  شزغل  رب  نم ! يالوم 

هنیرید میدق 

ینامسآ باتک  نآرق 

ماکحا ياه  هار  هدننکادیوه  نآرق ،

َکِماَکْحَأ ِِعئاَرَش  ْنَع  ِِهب  َْتبَرْعَأ  اًنآُْرق  ...ُهَْتلَعَج 

2و1/42 .یتخاس نشور  ار  تماکحا  ياه  هار  نآ  اب  هک  يداد  رارق  ینآرق  ار  نآ 

هدنب اب  نآرق ، طابترا 

َو ِهَماَیِْقلا ، ِهَصْرَع  ِیف  َهاَجَّنلا  ِِهب  يَزُْجن  اًبَبَس  َو  ِهَماَلَّسلا ، ِّلَحَم  َیلِإ  ِهِیف  ُجُْرعَن  اًمَّلُس  َو  ِهَماَرَْکلا ، ِلِزاَنَم  ِفَرْشَأ  َیلِإ  اََنل  ًهَلیِـسَو  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا 
ِهَماَقُْملا ِراَد  ِمیِعَن  یَلَع  اَِهب  ُمَدْقَن  ًهَعیِرَذ 

ام شاداپ  زیواتسد  و  تمالس ، لحم  هب  نامجورع  يارب  ینابدرن  تمارک و  ياه  لزنم  نیرت  فیرش  هب  ندیسر  ببس  ام  يارب  ار  نآرق 
8/42 .هد رارق  تماقا ، يارس  ِتمعن  رب  ام  نداهن  مدق  يارب  يا  هلیسو  تمایق و  هصرع  رد  تاجن  تروص  هب 

یِـصاَعَْملا َیلِإ  اَِهْلقَن  ْنَع  اَنِماَدـْقَِأل  َو  اًسِراَح ، ِسِواَسَْولا  ِتاَرَطَخ  ِناَْطیَّشلا َو  ِتاَـغََزن  ْنِم  َو  اًِـسنُوم ، ِیلاَـیَّللا  ِمَلُظ  ِیف  اََـنل  َنآْرُْقلا  ِلَـعْجا 
ْنِم اَّنَع  ُهَْلفَْغلا  ِتَوَط  اَِمل  َو  اًرِجاَز ، ِماَثْآلا  ِفاَِرْتقا  ِنَع  اَنِحِراَوَِجل  َو  اًسِرُْخم ، ٍهَفآ  اَـم  ِْریَغ  ْنِم  ِلِـطاَْبلا  ِیف  ِضْوَْخلا  ِنَع  اَِنتَنِْـسلَِأل  َو  اًِـسباَح ،

ِراَِبتْعِالا ِحُّفَصَت 

ِِهلاَْثمَأ َرِجاَوَز  َو  ِِهِبئاَجَع ، َمْهَف  اَِنبُوُلق  َیلِإ  َلِصُوت  یَّتَح  اًرِشاَن ،

زا ام  ياه  ماگ  رادـهگن  و  دـب ، ياه  هشیدـنا  زا  ناطیـش و  ياه  هسوسو  زا  اـم  ناـبهگن  بش و  ياـه  یکیراـت  رد  اـم  سنوم  ار  نآرق 
زا ام  ياه  مادنا  يارب  عنام  و  دـشاب ، يرامیب  زا  هکنآ  یب  لطاب ، رد  نتفرورف  زا  نامیاه  نابز  هدـنروآدنب  و  ناهانگ ، يوس  هب  تکرح 

، ار شا  هدنرادزاب  ياه  لثَم  نآ و  ياه  یتفگش  كرد  ات  .هد  رارق  دناشوپ ، یم  ام  دید  زا  تلفغ  هک  ییاهدنپ  رـشان  و  ناهانگ ، ماجنا 
10/42 .یناسرب ام  ياه  لد  هب 

ناگدنب زا  ناهانگ ، نیگنس  راب  نتخادنا  نآرق و 

ِراَزْوَْألا َلِْقث  اَّنَع  ِنآْرُْقلِاب  ْطُطْحا  َو 

9/42 .زیر ورف  ام  زا  ار  ناهانگ  ینیگنس  نآرق ، تمظع )  ) هب و 
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شا یکاپ  ببس  هب  نآرق ، یگدننک  كاپ 

ِهِریِهْطَِتب ٍسَنَد  ِّلُک  ْنِم  اَنَرِّهَُطت  یَّتَح  ...ِراَزْوَْألا  َلِْقث  اَّنَع  ِنآْرُْقلِاب  ْطُطْحا  َو 

9/42 .ینک كاپ  یگدولآ  ره  زا  ار  ام  نآ ، یگدننک  كاپ  هب  ات  زیر ، ورف  ام  زا  ار  ناهانگ  ینیگنس  نآرق ، تمظع )  ) هب و 

ادخ زا  هدنب  ياه  تساوخرد  نآرق و 

948 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1859 

http://www.ghaemiyeh.com


ِراَهَّنلا َفاَرْطَأ  ِْلیَّللا َو  َءاَنآ  ِِهب  ََکل  اُوماَق  َنیِذَّلا  َراَثآ  اَِنب  ُْفقا  َو  ِراَْربَْألا ، ِِلئاَمَـش  َنْسُح  اََنل  ْبَه  َو  ِراَزْوَأـْلا ، َلـِْقث  اَّنَع  ِنآْرُْقلاـِب  ْطُـطْحا  َو 
...ِهِرُوِنب اوُؤاَضَتْسا  َنیِذَّلا  َراَثآ  اَِنب  َوُفْقَت  َو  ِهِریِهْطَِتب ، ٍسَنَد  ِّلُک  ْنِم  اَنَرِّهَُطت  یَّتَح 

نادرگ یناسک  یپ  رد  ار  ام  شخبب و  ام  هب  ار  ناراکوکین  ياهوخ  ییابیز  زیر و  ورف  ام  زا  ار  ناهانگ  ینیگنـس  نآرق ، تمظع )  ) هب و 
ینک و كاپ  یگدولآ  ره  زا  ار  ام  نآ ، یگدننک  كاپ  هب  ات  دنتـشاد ، اپ  هب  وت  يارب  ار  نآرق  زور ، فارطا  بش و  ياه  تعاس  رد  هک 

9/42 .دنتسج ینشور  نآ ، رون  زا  هک  ینادرگ  یناسک  یپ  رد  ار  ام 

ِِهب ْعَمْجا  َو  اَنِراَزْوَأ ، َِقئاَلَع  اَِنبُوُلق َو  َنَرَد  ِِهب  ْلِسْغا  َو  اَنِِرئاَمَض ، ِهَّحِـص  ْنَع  ِسِواَسَْولا  ِتاَرَطَخ  ِِهب  ْبُجْحا  َو  اَنِرِهاَظ ، َحاَلَـص  ِنآْرُْقلِاب  ْمِدَأ 
اَنِروُُشن ِیف  ِرَبْکَْألا  ِعَزَْفلا  َمْوَی  ِناَمَْألا  َلَلُح  ِِهب  اَنُسْکا  َو  اَنِرِجاَوَه ، َأَمَظ  َْکیَلَع  ِضْرَْعلا  ِِفقْوَم  ِیف  ِِهب  ِوْرَأ  َو  اَنِرُومُأ ، َرَشَْتنُم 

لد یکرچ  نآ  هلیـسو  هب  رادزاب و  ام  ملاس  نورد  زا  ار  زیگنا  هسوسو  ياه  هرطاخ  نآ  اب  زاس و  راکـشآ  ار  اـم  کـین  ِرهاـظ  نآرق ، اـب 
ياهاج رد  ار  ام  دـیدش  یگنـشت  نآ  اب  روآ و  درگ  ار  ام  هدـنکارپ  ياهراک  نآ  اب  يوشب و  ار  نامناهانگ  ياـه  یگتـسباو  ناـمیاه و 

یمرب رـس  اهربق  زا  هک  یماـگنه  زور ، نیرت  كانمهـس  رد  ار  اـم  نآ  اـب  اـمرف و  باریـس  تسوت ، هاگـشیپ  رد  هک  یهاـگیاج  رد  مرگ 
.ناشوپب ناما  ياه  هماج  هب  میروآ ،

11/42

َِیناَدَـم َهَمُومْذَْـملا َو  َِبئاَرَّضلا  ِِهب  اَْنبِّنَج  َو  ِقاَزْرَْألا ، ِهَعَـس  َبْصِخ  ِْشیَْعلا َو  َدَـغَر  ِِهب  اَْنَیلِإ  ْقُس  َو  ِقاَْلمِْإلا ، ِمَدَـع  ْنِم  اَـنَتَّلَخ  ِنآْرُْقلاـِب  ُْربْجا 
ِقاَفِّنلا یِعاَوَد  ِْرفُْکلا َو  ِهَّوُه  ْنِم  ِِهب  اَنْمِصْعا  َو  ِقاَلْخَْألا ،

هب ار  ناوارف  ياه  يزور  هعسوت  یگدنز و  شیاسآ  نآ ، هلیسو  هب  نک و  ناربج  يدنمزاین  نتشادن  هب  ار  ام  یتسدگنت  نآرق ، هلیسو  هب 
رفک و لادوگ  رد ) طوقـس   ) زا ار  ام  نآ  اب  .نک و  رود  تسپ ، قالخا  هدـیهوکن و  ياه  يوخ  زا  ار  اـم  نآ  اـب  هدـب و  قوس  اـم  يوس 

12/42 .رادهگن ییورود  ياه  هزیگنا 

...ِنِینَْألا َدْهَج  َو  ِقاَیِّسلا ، َبْرَک  اَنِسُْفنَأ  یَلَع  ِتْوَْملا  َْدنِع  ِنآْرُْقلِاب  ْنِّوَه 

.نادرگ ناسآ  ام  رب  ار  ندرک  هلان  یتخس  ندنک و  ناج  يراوشد  گرم ، ماگنه  نآرق  هلیسو  هب 

13/42

ِِهب ْرَِّون  َو  اَنِماَْدقَأ ، ََللَز  اَْهیَلَع  ِزاَج  _ َْملا َمْوَی  َمَّنَهَج  ِرْسِج  ِباَرِطْـضا  َْدنِع  ِِهب  ْتِّبَث  َو  اَنِماَقَم ، َّلُذ  َْکیَلَع  ِضْرَْعلا  ِِفقْوَم  ِیف  ِنآْرُْقلِاب  ْمَحْرا 
ِهَّماَّطلا ِمْوَی  ِلاَوْهَأ  ِِدئاَدَش  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  ٍبْرَک  ِّلُک  ْنِم  ِِهب  اَنَِّجن  َو  اَنِرُوُبق ، َفَدُس  ِْثعَْبلا  َْلبَق 

رد خزود ، لپ  ندـیزرل  ماگنه  نک و  محر  اـم  يراوخ  رب  میوش ، یم  هضرع  تهاگـشیپ  هب  هک  نداتـسیا  ياـج  رد  نآرق ، تکرب )  ) هب
یکیراـت ندـش ، هـتخیگنارب  زا  شیپ  نادرگ و  اـجرباپ  نآ  هلیــسو  هـب  ار  اـم  ياـه  ماـگ  شزغل  مـینک ، یم  روـبع  نآ  رب  هـک  زور  نآ 

زور رد  ار  ام  زاس و  نشور  نآ  اب  ار  نامیاهربق 
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.هد تاجن  نآ  هلیسو  هب  تمایق ، زور  تخس  ياه  سرت  زا  یهودنا و  ره  زا  زیخاتسر 

15/42

نآرق لوزن  هام  ناضمر ،

ِناَقْرُْفلا يَدُْهلا َو  َنِم  ٍتاَنَِّیب  َو  ِساَّنِلل ، يًدُه  ُنآْرُْقلا ، ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  ...َناَضَمَر  َرْهَش  ُهَرْهَش  ُِلبُّسلا  َْکِلت  ْنِم  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

يارب هک  دش  هداتسرفورف  نآرق  نآ  رد  هک  .داد  رارق  اه  هار  نآ  زا  یکی ) ، ) ار ناضمر  هام  دوخ ، هام  هک  تسییادخ  راوازـس  ساپـس  و 
3/44 .تسا لطاب ) زا  ّقح   ) يزاس ادج  تیاده و  زا  راکشآ  ياه  هناشن  رگتیاده و  مدرم 

تانسح شیازفا  نآرق و 

ِتاَنَسَْحلا ِفیِعاَضَت  ْنِم  ِنآْرُْقلا  ِیف  َّنِهِِرئاَظَن  ْنِم  َْتلَْزنَأ  اَم  َو 

13/45 .يداتسرفورف نآرق  رد  اه  یکین  ياه  شیازفا  زا  هک  ییاه ) هیآ   ) نآ ياهدننام  و 

لاس هدیزگرب  هام  رد  رون ، نآرق و  نداتسرف 

ِروُّنلا ِنآْرُْقلا َو  َنِم  ِهِیف  َْتلَْزنَأ  اَِمب  ِهَنَّسلا  ِتاَقْوَأ  ِّلُک  یَلَع  ُهَتَْرثآ  َو 

.يدرک لزان  رون  نآرق و  زا  هام  نآ  رد  هچنآ  ببس  هب  .يدیزگرب  لاس  ياه  نامز  همه  رب  ار  نآ  و 

20/45

هاگرارق

ناشهاگرارق نایم  رد  نانمشد ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندروآ  موجه 

ْمِهِراَرَق ِهَحُوبُْحب  ِیف  ْمِْهیَلَع  َمَجَه 

.درب موجه  نانآ  رب  ناشهاگرارق ، نایم  رد 

21/2

یکیدزن برق 

ماو ضرق 
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لدع طسق 

دنگوس مسق 

میسقت تمسق 

صاصق

نیدلاو زا  نتفرگ  ناوات 

ٍلْدَِعب اَمُهَّصاَقُأ  ْنَأ  ْنِم  َّيََدل  ًهَّنِم  ُمَظْعَأ  ...اَمُهَف 

10/24 .مریگ صاقت  نانآ  زا  لدع  اب  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  نم  دزن  ناشتمعن  سپ 

هدنب زا  نتفرگن  ناوات 

َِکقْزِر ْنِم  َلَکَأ  امِیف  َصاَصِْقلا  ُهْمُسَت  َْمل 

13/37 .یتساوخن صاقت  دروخ ، وت  يزور  زا  هچنآ  رد  وا  زا 

ُتْحَرَتْجا اَِمب  ِینَّصاَُقت  َال 
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.نکن صاقت  مداد ، ماجنا  هچنآ  رطاخ  هب  ارم 

2/41

وا ینتورف  و  هدنب ، رادرک )  ) صاصق

یِسْفَن ْنِم  ِدَوَْقلِاب  ُنیِکَتْسَأ  ِیتَیِصاَن ، يِدَی َو  ِهِذَه 

4/53 .موش یم  نتورف  شیوخ ، صاصق  يارب  .تسا  مرس  يولج  يوم  نم و  تسد  نیا 

دصق

ادخ هب  نتسیرگن  دصق  مدع  ناگتشرف و 

َْکَیلِإ َرَظَّنلا  َنُوموُرَی  اَلَف 

.دنرادن ار  وت  يوس  نتسیرگن  دصق  نانآ ) )

8/3

هباحص هقیرط  دصق  نیعبات و 

ْمُهَتْمَس اوُدَصَق  َنیِذَّلا  .َِکئاَزَج  َْریَخ  ...ٍناَسْحِِإب  ْمَُهل  َنیِِعباَّتلا  َیلِإ  ْلِصْوَأ  َّمُهَّللا َو 

10و9/4 .دندومن دصق  ار  ناشیا  هار  هک  نانآ  .ناسرب  ناشیا  ِراکوکین  ِنیعبات  هب  ار  دوخ  شاداپ  نیرتهب  ادنوادخ و 

یسک هب  ندومن  تنایخ  دصق 

ٍدَحَأ ِّشِغ  یَلَع  َيِوَْطنَن  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَن 

5/8 .میشاب هتشاد  یسک  هب  تنایخ  دصق  هکنیا  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ 

ادخ هدننکدونشوخ  یمیمصت  هب  لیامت 

اَّنَع َکیِضُْری  اَم  َیلِإ  اَِنب  ْلِمَف  اَْنیَلَع ، ُرَخْآلا  َکُطِخُْسی  َو  اَّنَع ، اَمُهُدَحَأ  َکیِضُْری  ِْنیَّمَِهب  اَنْمَمَه  اَذِإ  َو 

نآ هب  ار  ام  سپ  دروآ ، یم  مشخ  هب  ام  رب  ار  وت  يرگید  دزاس و  یم  دونـشوخ  ام  زا  ار  وت  یکی  میتفرگ ، میمـصت  راـک  ود  رب  نوچ  و 
3/9 .نادرگرب دزاس  یم  دونشوخ  ام  زا  ار  وت  هک  راک 
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يدیماان هب  هدنب ، ندییارگ  ببس 

ِناَمْرِْحِلل َضَّرَعَت  ْدَقَف  َکَنوُد  اَهِحُْجن  َبَبَس  ُهَلَعَج  ْوَأ  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  َیلِإ  ِِهتَجاَِحب  َهَّجََوت  ْنَم 

ضرعم رد  ار  دوخ  نامگ  یب  دهد ، رارق  وت  ریغ  ار  نآ  ندـش  اور  ببـس  ای  دروآ  ور  وت  ِناگدـیرفآ  زا  یکی  هب  شتجاح  يارب  هک  ره 
.هداد رارق  يدیماان 

14/13

ندومن دصق  ار  ادخ  تبغر ، اب 

ِهَبْغَّرلِاب یَِهلِإ  اَی  َُکتْدَصَقَف ،

.مدرک وت  گنهآ  ْلیم  يور  زا  نم  يادخ  يا  سپ 

18/13

شمیمصت زا  ناطیش ، نتشادزاب 

َمَزَع اَذِإ  ُهْطِّبَث  ...َّمُهَّللا 

12/17 .رادزاب شمادقا  زا  تفرگ ، ناطیش )  ) یمیمصت ره  ادنوادخ 

ندومن گنهآ  ار  یهلا  وفع 
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ُتْدَصَق َكِْوفَع  َیلِإ  ...َّمُهَّللا 

.ما هدومن  گنهآ  وت  شیاشخب  يوس  هب  ادنوادخ 

15/20

هدنب هرابرد  هدننکدبدصق ،

یِّنَع ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم 

7/23 .زاس شفرصنم  نم  زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دصق  سک  ره 

نآ ماجنا  رب  ندش  ریلد  لماع  و  اشحف ، دصق 

اَْهیَلَع اَنَعَّجَش  ٍهَشِحاَِفب  اَنْمَمَه  ْنِإ 

7/25 .دَنادرگ ریلد  نآ  رب  ار  ام  ناطیش ) ، ) مینک یتشز  راک  دصق  رگا 

نآ زا  ناطیش  یگدنرادزاب  هتسیاش و  راک  دصق 

ُْهنَع اَنَطَّبَث  ٍِحلاَص  ٍلَمَِعب  اَنْمَمَه  ْنِإ 

7/25 .درادزاب نآ  زا  ار  ام  ناطیش ) ، ) میدرک يا  هتسیاش  راک  دصق  هچنانچ 

نمشد هب  ندرک  تشپ  دصق  مالسا و  نارادزرم 

ِرَابْدِْإلِاب ْمُْهنِم  ٌدَحَأ  َّمُهَی  َال  یَّتَح  ...ْمِِهُنیْعَأ  َبْصَن  َهَّنَْجلا  ِلَعْجا 

.دنکن نمشد ) هب   ) ندرک تشپ  گنهآ  نانآ  زا  کی  چیه  ات  هد ، رارق  ناشنامشچ  لباقم  رد  ار  تشهب 

4/27

ندومن داهج  گنج و  دصق 

...َنیِِدباَْعلا ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ...ٌفْعَض  ِِهب  َدَعَقَف  ٍداَهِِجب  َّمَه  ْوَأ  اًوْزَغ ، يَوَنَف  ...ِماَلْسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ار وا  یناوتان  اّما  دومن ، داهج  گنهآ  و  درک ، گنج  دـصق  ور  نیا  زا  تخاـس ، نارگن  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
17/27 .سیونب ناگدننک  تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  تشادزاب ؛
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ندومن دصق  ار  ادخ  سرت ، اب 

اًصاَلْخِإ ِِهفْوَِخب  َكَدَصَق 

.دومن وت  گنهآ  سرت ، اب  ْصالخا  رَس  زا 

8/31

اهرفیک همه  يراوازس  ادخ و  تیصعم  دصق  نیلّوا 

َِکَتبوُقُع ْنِم  َکِْقلَخ  ِعیِمَِجل  َتْدَدْعَأ  اَم  َّلُک  َِکناَیْصِِعب  َّمَه  اَم  ِلَّوَأ  ِیف  ُّقِحَتْسَی  َناَک  ْدََقل  َو 

یم راوازس  یتخاس ، هدامآ  تناگدیرفآ  همه  يارب  هک  ار  وت  ياه  تبوقع  همه  دومن ، وت  ینامرفان  تّمه  هک  زاغآ  رد  وا  هکنآ  لاح  و 
.دش

14/37

اه يدب  كرت  دصق  ِنداد  رارق  هبوت 

َکَتَّبَحَم ِیل  ُبِجُوت  ًَهبَْوت  ِتاَئِّیَّسلا  َنِم  ِیل  ُضِْرعَی  اَم  ِكَْرت  یَلَع  یِمْزَع  ...ْلَعْجا  َو 

، دیآ شیپ  میارب  هک  ییاه  يدب  كرت  رب  ار  ممزع  و 
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3/38 .دَنادرگ مزال  نم  هب  تبسن  ار  وت  یتسود  هک  هد  رارق  يا  هبوت 

شنتشگن هارمگ  نآرق و  هقیرط  هدننکدصق 

ِِهتَّنُس َدْصَق  َّمَأ  ْنَم  ُّلِضَی  َال  ٍهاََجن  َمَلَع  ...ُهَْتلَعَج 

3/42 .دوش یمن  هارمگ  دنک ، نآ  شور  هار و  دصق  سک  ره  هک  يداد  رارق  یتاجن  هناشن  ار  نآ 

دوخ هب  هدنب ، ندومن  متس  دصق  یهلا و  تلهم 

ِْملُّظلِاب ِهِسْفَِنل  َدَصَق  ْنَم  َْتلَْهمَأ 

.يا 9/45 هداد  تلهم  هدومن ، متس  دصق  دوخ  هب  هک  ار  یسک 

هانگ هب  تشگزاب  ندرکن  دصق 

ٍْبنَذ َیلِإ  ٍعوُجُر  یَلَع  يِوَْطنَی  َال  ْنَم  ََهبَْوت  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

52/45 .درادن لد  رد  ار  هانگ  هب  نتشگزاب  هک  یسک  هبوت  .مینک  یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  ام  ادنوادخ 

ادخ هاگرد  هب  ندمآ  دصق 

ِهَداَفِْولِاب َکُّمُءوَأ  اَذ  اَنَأ  اَهَف 

25/46 .مدومن ار  وت  هاگرد  هب  ندمآ  گنهآ  هک  منم  کنیا  سپ 

ادخ هدارا  ندوب  ْمزع 

ٌمْزَع َُکتَداَرِإ 

29/47 .تسا یمتح  تا  هدارا 

هدنب دصق  ندوب  ییادخ 

ََکل َوُه  اَِمل  اًغَْرفَتْسُم  یِّمَه  ...ْلَعْجا  َو 

130/47 .هد رارق  تسوت ، يارب  هچنآ  يارب  هرسکی  ار  مدصق  و 

ندومن دصق  ار  ادخ  دوخ ، زاین  يارب 
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ِیتَجاَِحب ُتْدَّمَعَت  َْکَیلِإ  َّمُهَّللا 

.مدومن دصق  وت  يوس  هب  مزاین  يارب  ادنوادخ ،

4/48

هدنراد گنجِدصق  زا  نتفرگ  ماقتنا 

ِِهَتبَراَحُِمب ِینَدَصَق  ْنَّمِم  ِراَِصْتنِالا  ِنَع  يِزْجَع  ...َیلِإ  یَِهلِإ  اَی  َتْرَظَنَف 

.يدرک هدهاشم  هدومن ، نم  اب  گنج  دصق  هک  یسک  زا  نتفرگ  ماقتنا  زا  ار  مزجع  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 

5/49

یهابت داسف و  رگمتس ؛ دصق 

ِِهتَْیبُز ِیف  ِهِسْأَر  ِّمُِأل  ُهَتْسَکْرَأ  ِْهیَلَع ، يَوَْطنا  اَم  َْحُبق  َو  ِِهتَریِرَس ، َلَغَد  ...یَِهلِإ  اَی  َْتیَأَر  اَّمَلَف 

هک  ) شلادوگ رد  رـس  زغم  اب  ار  وا  يدرک ، هظحالم  تشاد ، لد  رد  هچنآ  یتشز  وا و  نطاب  یهابت  نم -  يادـخ  يا  هک -  نیمه  سپ 
.يدومن نوگنرس  دوب ،) هدنک  راکش  يارب 

8/49
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ندومن ار  هدنب  دصق  و  دوسح ،

ِِهتَدیِکَِمب ِینَدَصَق  ...ْدَق  ٍدِساَح  ْنِم  ْمَک  َو 

.درک 9/49 نم  گنهآ  شگنرین  اب  هک  يدوسح  رایسب  هچ  و 

یهاتوک روصق 

نامرف زین  ریدقت و  اضق 

هرطق

ناراب ياه  هرطق  ناگتشرف و 

َلََزن اَذِإ  ِرَطَْملا  ِرْطَق  َعَم  َنیِِطباَْهلا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

هدش لزان  ياه  هرطق  هارمه  هب  ناگدمآدورف  ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
15و11و10/3 .ناراب

ندیرب عطق 

بجاو یعطق 

اه لد  یعطق  ینامیشپ 

ِمَدَّنلا ُدْقَع  اَِنبُوُلق  ْنِم  ََکل  َو 

.تسوت يارب  نامیاه ، لد  یعطق  ینامیشپ  و 

45/45

دنوادخ هدارا  نتشگ  یعطق 

َتْدَرَأ اَم  اًم  _ ْتَح َناَکَف  َتْدَرَأ  يِذَّلا  َْتنَأ 

.دش یمتح  تا  هدارا  يدرک و  هدارا  هکنآ  ییوت 

15/47
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یهلا نامرف  ّتیعطق 

ٌْمتَح َكُءواَضَق 

29/47 .تسا بجاو  یعطق و  تنامرف 

ادخ یعطق  ریبدت  زا  يزیچ ، نتشذگنرد 

َْتئِش یَّنَأ  َْتئِش َو  َْفیَک  َكِرِیبْدَت  ْنِم  ُمُوتْح  _ َْملا ُزَواَُجی  َال 

9/48 .تشذگرد ناوت  یمن  یهاوخب  هک  نامز  ره  هنوگ و  ره  هب  وت ، یعطق  ریبدت  زا 

لفق

هدنب هرابرد  هدنراد  دب  دصق  لد  رب  ندز  لفق 

ُهَْبلَق يِراَطْخِإ  َنوُد  َلِفُْقت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

لفق نم ، داـی  ماـگنه  ار  شلد  اـت  هد ، رارق  يّدـس  وا  لـباقم  رد  زاـس و  شفرـصنم  نم  زا  دـنک ، يدـب  نـم  اـب  دراد  دـصق  سک  ره  و 
8و7/23 .ینز

ندرگ هدالق 
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لد بلق 

هعلق

ناطیش ّرش  زا  هدنرادهگن  يا  هعلق 

ٍِظفاَح ٍنْصِح  ...ِیف  ُْهنِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  َنِم  اَنَناَریِج  اَِنتَاباَرَق َو  اَنِماَحْرَأ َو  يِوَذ  اَنَِیلاَهَأ َو  اَنَدَالْوَأ َو  اَِنتاَهَّمُأ َو  اَنَءَابآ َو  ْلَعْجا 

يژد رد  وا  ّرــش )  ) زا ار ، ناـمیااب  ناـنز  نادرم و  زا  اـم  ناـگیاسمه  ناـکیدزن و  ناـشیوخ ، هداوناـخ ، نادــنزرف ، نارداــم ، ناردــپ ،
10/17 .هد رارق  هدنرادهگن 

نیمز ياه  هعلق  و  ناکرشم ،

ْمُْهنِم اَهَنوُصُح  ْعَْنما  َو 

.رادزاب اهنآ  زا  ار  نیمز )  ) نآ ياه  هعلق  و 

12/27

ادخ زا  هدنب ، هدننک  ناهنپ  هعلق  ندوبن 

َْکنَع ِیُنبُجْحَی  ٌنْصِح  َال  َو 

14/32 .درادزاب وت  زا  ارم  هک  تسا  يا ) هعلق   ) يراوتسا ياج  هن  و 

كدنا لیلق 

تعانق

تعانق یمک  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِهَعاَنَْقلا ِهَِّلق  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

.تعانق یتساک  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

1/8

تارّدقم هب  هدنب ، تعانق  ببس 
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اَِمب ِیتَعاَنَِقل  اًبَبَـس  َِکلَذ  ْلَعْجا  َو  َکـِباَقِع ، َکـِئاَزَج َو  ْنِم  یِمْـصَِخل  َتْدَدـْعَأ  َو  َکـِباََوث ، ْنِم  ِیل  َتْرَخَّدا  اَـم  َلاَـثِم  ِیْبلَق  ِیف  ْرِّوَص  َو 
َْتیَضَق

هلیـسو ار  نآ  راذـگب و  ملد  رد  يدرک ، هداـمآ  منمـشد  يارب  هک  يرفیک  تازاـجم و  يدومن و  هریخذ  میارب  هک  ار  یـشاداپ  هنوـمن  و 
15/14 .هد رارق  يدومن  رّدقم  هچنآ  هب  مندش  یضار 

تارّدقم هب  هدنب ، ندومن  عناق 

ِیل َكِریِدْقَِتب  ِینَعِّنَُقت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  َو 

28/32 .يزاس عناق  يا ، هدومرف  رّدقم  میارب  هچنآ  هب  ارم  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  و 

یندروخ توق 

ییاناوت تّوق 

مدرم موق 

هبلغ رهق 

هرهچ هفایق 
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نداتسیا مایق 

نانمشد اب  گنج  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مایق 

َِکنْوَِعب اًِحتْفَتْسُم  ْمِْهَیلِإ  َدَهَنَف 

19/2 .تخات نانآ  يوس  هب  وت ، يرای  هب  يزوریپ  هب  دیما  اب  سپ 

نتساخرب مایق و  هام  ناضمر ،

ِماَیِْقلا َرْهَش  ...َناَضَمَر  َرْهَش  ُهَرْهَش  ُِلبُّسلا  َْکِلت  ْنِم  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

3/44 .داد رارق  اه  هار  نآ  زا  یکی ) ، ) ار نتساوخ  اپ  هب  هام  ناضمر ، هام  دوخ ، هام  هک  تسییادخ  راوازس  ساپس 

ناضمر هام  رد  بش ،)  زامن  يارب  مایق (  هب  بیغرت 

ِماَیِْقلا َنِم  ِهِیف  َْتبَّغَر  َو 

.يدومن بیغرت  بش )  ) نتساخ اپرب  هب  نآ  رد  و 

20/45

ادخ يرای  هب  ناضمر ،) ياه  بش  رد   ) مایق

ُهَْلَیل َِکنْوَِعب  اَنُْمق  َو 

21/45 .میتساخ اپ  هب  ار  شبش  وت  يرای  هب  و 

( ناضمر هام  رد  هنابش   ) ِمایق اب  یهلا ، تمحر  هب  ندمآرد 

ْنِم َُهل  اَنَتْضَّرَع  اَِمل  ِهِماَِیق  ِهِماَیِِصب َو  َنیِضِّرَعَتُم 

َِکتَمْحَر

21/45 .یتشاد هضرع  ام  هب  رطاخ -  نادب  تتمحر -  زا  میدوب ، هنابش )  ) نتساخ اپ  هب  نتشاد و  هزور  ضرعم  رد  هک  یلاح  رد 

ناضمر هام  رد  مایق ، هزور و  ندش  راد  هدهع 

ٍریِصْقَت یَلَع  ُهَماَِیق  ُهَماَیِص َو  َکِقِیفْوَِتب  اَْنیَّلََوت  ْدَق  َو 
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44/45 .میوش راد  هدهع  ار  هاگنابش ) رد   ) شنتساخ اپ  هب  شا و  هزور  ات  يداد  قیفوت  نامیاه - ) ندرک   ) ْیهاتوک همه )  ) اب ار -  ام  و 

تمایق

زیخاتسر هار  هدننک  ناسآ  دنوادخ ، ساپس 

ِثَْعبَْملا َلِیبَس  ِِهب  اَْنیَلَع  ُلِّهَُسی  ...اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

12و10/1 .دزاس ناسآ  ام  رب  ار  زیخاتسر  هار  نآ  اب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس 

تمایق زور  ات  ادخ ، زا  دیواج  یساپس 

ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  اًدَمْرَس  اًَدبَأ  ًهَفَعاَضُم  اًفاَعْضَأ  اَهُدَدَع  اَْهنِم  ٍهَدِحاَو  ِّلُک  َناَکَم  ...اَْنیَلَع َو  َُهل  ٍهَمِْعن  ِّلُک  َناَکَم  ُدْمَْحلا  َُهل  ...

زور اـت  دـیواج  هشیمه و  ربارب ، نیدـنچ  هرامـش  هب  اـهنآ  زا  کـی  ره  ياـج  هب  .دراد و  اـم  رب  وا  هک  یتمعن  ره  ياـج  هب  ار ، وا  ساـپس 
27/1 .تمایق

نیعبات رب  تمایق ، زور  ات  زورما  زا  يدورد 
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ِنیِّدلا ِمْوَی  َیلِإ  اَذَه  اَنِمْوَی  ْنِم  َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

13/4 .تسرف دورد  نیعبات  رب  تمایق  زور  ات  ام  زورما  زا  ادنوادخ و 

زیخاتسر زور  ات  رگمتس ، زا  ماقتنا  ریخأت 

ِینْدِّیَأ َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـصَف  ِمْصَْخلا  ِعَمْجَم  ِلْـصَْفلا َو  ِمْوَـی  َیلِإ  ...ِیل  ِذْـخَْألا  ِریِخْأـَت  ِیف  َكَدـْنِع  ِیل  ُهَرَیِْخلا  َِتناَـک  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 
ٍِمئاَد ٍْربَص  ٍهَقِداَص َو  ٍهَِّیِنب  َْکنِم 

دّـمحم و رب  سپ  دـشاب ، یم  نانمـشد  ندـش  عمج  لحم  ریخاتـسر و  زور  اـت  مّقح  نتفرگ  ریخأـت  رد  وت  دزن  نم  ریخ  رگا  ادـنوادخ و 
.هد يرای  مئاد  ییابیکش  هناقداص و  ّتین  هب  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ 

14/14

تمایق رد  يراگتسر 

ِداَعَْملا َزْوَف  ِیْنقُزْرا 

18/20 .امرف ما  يزور  ار  تمایق  ِيراگتسر 

داعم زور  شیاسآ  تینما و 

ِداَعَْملا ِمْوَی  َْنمَأ  ِیل  ْبَه 

20/20 .شخبب تشگزاب  زور  ِشیاسآ  ارم 

تمایق زور  رد  ناگدنب ، عیفش 

َْکَیلِإ ِهَقاَْفلا  َمْوَی  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  اََنل  ُعَفْشَت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 

يدورد تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

30/31 .دنک تعافش  ار  ام  وت ، هب  يدنمزاین  زور  زیخاتسر و  زور  هک 

تمایق هصرع  رد  ییاهر  ببس 

ِهَماَیِْقلا ِهَصْرَع  ِیف  َهاَجَّنلا  ِِهب  يَزُْجن  اًبَبَس  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

8/42 .هد رارق  تمایق ، هصرع  رد  تاجن  تروص  هب  ام  شاداپ  زیواتسد  ار  نآرق  و 
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تمایق رد  تشهب ، تمس  هب  ناگدنب  رادولج  ْنآرق 

َِکناَوْضِر َو َیلِإ  ِهَماَیِْقلا  ِیف  اََنل  َنوُکَی  یَّتَح  ...ِقاَزْرَْألا  ِهَعَس  َبْصِخ  ِْشیَْعلا َو  َدَغَر  ِِهب  اَْنَیلِإ  ْقُس  َو  ِقاَْلمِْإلا ، ِمَدَع  ْنِم  اَنَتَّلَخ  ِنآْرُْقلِاب  ُْربْجا 
اًِدئاَق َِکناَنِج 

هب ار  ناوارف  ياه  يزور  هعسوت  یگدنز و  شیاسآ  نآ ، هلیسو  هب  نک و  ناربج  يدنمزاین  نتشادن  هب  ار  ام  یتسدگنت  نآرق ، هلیسو  هب 
12/42 .دشاب تیاه  تشهب  وت و  يدونشوخ  يوس  هب  ام  رادولج  تمایق  رد  ات  .هدب  قوس  ام  يوس 

تمایق ِنارضاح  ربارب  رد  ناگدنب ، نتخاسن  اوسر 

اَنِماَثآ ِتاَِقبوُِمب  ِهَماَیِْقلا  يِرِضاَح  ِیف  اَنْحَضْفَت  َال 

.نکن اوسر  تمایق ، ِنارضاح  ربارب  رد  نام ، هدننک  كاله  ناهانگ  اب  ار  ام 

14/42

957 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1877 

http://www.ghaemiyeh.com


زیخاتسر زور  هودنا  سرت و  زا  تاجن 

ِهَّماَّطلا ِمْوَی  ِلاَوْهَأ  ِِدئاَدَش  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  ٍبْرَک  ِّلُک  ْنِم  ِِهب  اَنَِّجن 

15/42 .هد تاجن  نآرق ،)  ) نآ هلیسو  هب  تمایق ، زور  تخس  ياه  سرت  زا  یهودنا و  ره  زا  زیخاتسر  زور  رد  ار  ام 

تمایق زور  رد  ادخ ، هب  ربمایپ  نیرت  کیدزن 

اًِسلْجَم َْکنِم  َنیِِّیبَّْنلا  َبَْرقَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِِهلآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  اَنَِّیبَن  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

.هد رارق  دوخ  سلجم  رد  ناربمایپ  نیرت  کیدزن  زیخاتسر ، زور  داب -  شنادناخ  رب  وا و  رب  وت  ياهدورد  هک  ار -  ام  ربمایپ  ادنوادخ 

18/42

تمایق زور  ات  دنوادخ ، تدابع 

ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ِهِیف  ََکل  َدَّبَعَت  ْوَأ  ُهَماَص ، ْنَم  ِروُجُأ  َْلثِم  اََنل  ُْبتْکا 

51/45 .سیونب دننک ، یم  تدابع  ار  وت  تمایق  زور  ات  هام  نیا  رد  ای  دنا  هتفرگ  هزور  هک  یناسک  شاداپ  دننام  ام  يارب 

دنوادخ تشذگ  تمایق و 

ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  َرَبَغ  ْنَم  ْمُْهنِم َو  َفَلَس  ْنَم  اًعیِمَج  اَِننیِد  ِلْهَأ  اَِنتاَهَّمُأ َو  اَِنئَابآ َو  ْنَع  ْزَواََجت  َّمُهَّللا 

ناشیک مه  همه  ناردام و  ناردپ و  زا  ادنوادخ 

55/45 .رذگرد زیخاتسر  زور  ات  هدنام ، هدنز  هک  ره  هدرم و  هتشذگرد و  ناشیا  زا  هک  ره  ام ،

تمایق زور  رد  ادخ ، زا  هدنب  تساوخرد 

ِینَکْسَم َكِراَوِج  ِیف  َو  يِرَدْصَم ، َِکئاَّبِحَأ  ِیف  َو  یِِفقْوَم ، َِکئاَِیلْوَأ  َعَم  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  ِیف  ْلَعْجا 

7/53 .هد رارق  دوخ  راوج  رد  ار  ما  هناخ  و  تنارای ، نایم  رد  ار  متشگزاب  و  تناتسود ، اب  زور  نآ  رد  ار  مهاگیاج 

: تمایق زور  ياه  یگژیو 

يرگید طّسوت  یسک  ندشن  يرای  .أ 

َنوُرَْصُنی ْمُه  َال  اًْئیَش َو  ًیلْوَم  ْنَع  ًیلْوَم  ِینُْغی  َال  َمْوَی 
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12/1 .دنوش یمن  يرای  دیاین و  تسود  راک  هب  تسود ، چیه  هک  يزور 

یسک هب  ندشن  متس  لامعا و  يازس  هب  ندیسر  .ب 

َنوُمَلُْظی َال  ْمُه  ْتَبَسَک َو  اَِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يَزُْجت  َمْوَی 

12/1 .دننیبن متس  زگره  نانآ  دوش و  هداد  ازج  هدرک ، بسک  هچنآ  هب  سک  ره  هک  يزور 

َنوُمَلُْظی َال  ْمُه  ْتَبَسَک َو  اَِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يَزُْجت  َمْوَی  ِتاَهَّمُْألا  ِءَابْآِلل َو  ِقوُقُْعلا  ِلْهَأ  ِیف  ِیْنلَعَْجت  َال 

ناردام ناردپ و  ناگدش  قاع  هرمز  رد  ارم 
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.دنوشن متس  ناشیا  زگره  دوش و  هداد  ازج  هدرک ، هچنآ  هب  یسفن  ره  هک  زور  نآ  رد  هدن ، رارق 

11/24

سک ره  اب  يا ، هدننار  هاوگ و  ندمآ  .ج 

ٌدیِهَش ٌِقئاَس َو  اَهَعَم  ٍسْفَن  ُّلُک  ِیتْأَی  َمْوَی  ْمِْهیَلَع  ِّلَصَف  ...

24/3 .دیایب ناگتشرف ) زا   ) یهاوگ يا و  هدننار  اب  صخش  ره  هک  يزور  تسرف ، دورد  اهنآ  رب  سپ  ...

ناگدنب رابخا  ندومن  راکشآ  .د 

َكِداَبِع َراَبْخَأ  ُوْلبَت  َمْوَی 

.ینک یم  راکشآ  ار  تناگدنب  رابخا  هک  يزور 

4/11

ادخ هب  زاین  ه ._

َْکَیلِإ ِهَقاَْفلا  َمْوَی  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  اََنل  ُعَفْشَت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 

.دنک تعافش  ار  ام  وت ، هب  يدنمزاین  زور  زیخاتسر و  زور  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

30/31

هودنا گرزب و  سرت  .و 

ِیف ِرَبْکَْألا  ِعَزَْفلا  َمْوَی  ِناَمَْألا  َلَلُح  ِِهب  اَنُسْکا  َو 

اَنِروُُشن

.ناشوپب ناما  ياه  هماج  هب  میروآ ، یمربرس  اهربق  زا  هک  یماگنه  زور ، نیرت  كانمهس  رد  ار  ام  نآ  اب  و 

11/42

ِهَّماَّطلا ِمْوَی  ِلاَوْهَأ  ِِدئاَدَش  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  ٍبْرَک  ِّلُک  ْنِم  ِِهب  اَنَِّجن 

15/42 .هد تاجن  نآرق ،)  ) نآ هلیسو  هب  تمایق ، زور  تخس  ياه  سرت  زا  یهودنا و  ره  زا  زیخاتسر  زور  رد  ار  ام 
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ینامیشپ ترسح و  .ز 

ِهَماَدَّنلا ِهَرْسَْحلا َو  ِمْوَی  ِیف  ...اَنَهوُجُو  ْضَِّیب  َو 

16/42 .نادرگ دیفس  ار  ام  ياهراسخر  ینامیشپ ، ترسح و  زور  رد  و 

نارگمتس يور  ندش  هایس  .ح 

ِهَماَدَّنلا ِهَرْسَْحلا َو  ِمْوَی  ِیف  ِهَمَلَّظلا  ُهوُجُو  ُّدَوْسَت  َمْوَی  اَنَهوُجُو  ْضَِّیب  َو 

.نادرگ دیفس  ار  ام  ياهراسخر  دوش ، یم  هایس  نارگمتس  ياه  هرهچ  هک  يزور  ینامیشپ ، ترسح و  زور  رد  و 

16/42

نانمؤم هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نتشگن  راوخ  .ط 

ُهَعَم اُونَمآ  َنیِذَّلا  َِّیبَّنلا َو  ُهَّللا  يِزُْخی  َال  َمْوَی 
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11/45 .دنک یمن  راوخ  ار  دنا  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  ربمایپ و  دنوادخ ، هک  يزور 

ادخ رادید  يارب  ندش ، هتخیگنارب  .ي 

َِکئاَِقِلل ِیُنثَْعبَت  َمْوَی  ِینِزُْخت  َال 

114/47 .زاسن مراوخ  يزیگنا ، یمرب  ترادید  يارب  ارم  هک  يزور 

اه ناهنپ  ندش  راکشآ  .ك 

ُِرئاَرَّسلا یَْلُبت  َمْوَی  ِینِْکلُْهت  َال 

129/47 .نکن مکاله  دوش ، یم  راکشآ  اه  ناهنپ  هک  يزور  رد 

اهب تمیق 
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ك

راک

راک هب  یگتشامگ  ناگتشرف و 

ُهَْتلَّکَو ٍْرمَأ  ِّيَِأب  ...ْمَْلعَن  َْمل  َو  ُهَرْکِذ ، اَنْمَهْوَأ  ْنَم  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

میدربن و ار  شماـن  هک  يا ) هتـشرف   ) ره و  ناگتـشرف ، ياـه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
22و11و10/3 .میناد یمن  يا ، هدرپس  وا  هب  هک  ار  یتّیرومأم 

ادخ تاذ  هب  اهراک  نیرتراوازس 

َِکب َثاَغَتْسا  ِنَم  ُثْوَغ  َو  َکَمَحْرَتْسا ، ِنَم  ُهَمْحَر  َِکتَمَظَع  ِیف  َِکب  ِرُومُْألا  َیلْوَأ 

یکمک وـت  زا  هک  تسا  یـسک  هب  کـمک  هتـساوخ و  تمحر  وـت  زا  هکنآ  رب  تسا  شـشخب  تا ، يراوـگرزب  هب  اـهراک  نیرتراوازس 
5/10 .هدیبلط

هدنب يارب  اهراک ، زا  تغارف  ندومن  رّدقم 

ٌهَِعبَت ِهِیف  اَنُکِرُْدت  َال  ٍهَماَلَس ، َغاَرَف  ُْهلَعْجاَف  .ٍلْغُش  ْنِم  اًغاَرَف  اََنل  َتْرَّدَق  ْنِإَف 

2/11 .دریگن ار  ام  یهانگ  نآ  رد  هک  هد  رارق  یتسردنت  اب  ار  نآ  سپ  يا ، هدومن  رّدقم  راک  زا  تغارف  ام  يارب  رگا  و 

هبوت اب  ادخ  هب  يروآور  راک و  نامز  نتشذگ 

ََهبْوَّتلا ََکل  َصَلْخَأ  َو  َِهباَنِْإلِاب ، َكاَّقََلت  ...ْتَضَْقنا  ِدَق  ِلَمَْعلا  َهَّدُم  يَأَر  اَذِإ  یَّتَح  ...

.دنک یم  هبوت  وت  يارب  هناصلاخ  هدروآ و  يور  وت  هب  هبوت  اب  .هتشذگ  لمع  نامز  دنیب  یم  هکنیا  ات 

8/12

روما همه  رد  هدنب ، ریدقت  یکین 

ِرُومُْألا ِعیِمَج  ِیف  ِیل  َكِریِدْقَت  ِنْسُح  َریِسَْعلا َو  َِیل  َكِریِْسیَِتب  اَذَه  یِِفقْوَم  ْنَع  ِیلاَوَز  َْلبَق  ِیلْءوُس  ِْلیَن  ...ِیتَِبلَط َو  ِحُْجِنب  ِینَّلََوت  َو 

، نم يارب  تریدقت  یکین  یتخس و  ندرک  ناسآ  اب  ناکم ، نیا  زا  منتفر  زا  لبق  متساوخرد ، نتفای  ما و  هتـساوخ  نتـشگ  هدروآرب  هب  و 
23/13 .امرف ما  يرای  روما  یمامت  رد 
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هدنب نمشد  رگمتس و  روخرد  يراک 

ِهِیلَی امِیف  اًْلغُش  َُهل  ْلَعْجا  َو 

.راد لوغشم  تسا  شروخرد  هچنآ  هب  ار  وا  و 

6/14
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رگمتس ياهراک  دننام  ماجنا  هدنب و 

ِِهلاَْعفَأ ِْلثِم  ْنِم  ِینْمِصْعا  َو 

.رادزاب وا  ياهراک  دننام  ماجنا  زا  ارم  و 

7/14

دوخ یناهنپ  ياهراک  ندومن  شرامش 

يِْرمَأ ِمُوتْکَم  ْنِم  ُهُدِّدَعُأ  َو  یِسْفَن ، یَلَع  ِِهب  ُدَهْشَأ  اَم  َبَجْعَأ  اَم  َکَناَْحبُس 

.مرامش یم  ار  شیوخ  یناهنپ  راک  .مهد و  یم  دوخ  رب  هک  یهاوگ  نیا  زا  اتفگش  وت ، یهّزنم  كاپ و 

25/16

ناراکهنگ راک  حالصا 

َنِیِبنْذُْملا ِْرمَأ  ُحاَلَص  اَِهب  ِیتَّلا  َِکتَْفأَر  ِیف  اًعَمَط  یِسْفَن  اَذَِهب  ُخِّبَوُأ  اَمَّنِإ 

 - تسنآ هب  ناراکهانگ  راک  حالصا  هک  مراد -  وت  ینابرهم  رد  عمط  نوچ  منک ، یم  شنزرس  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  ور  نیا  زا  اهنت 
28/16.

اهراک نیرت  تسرد 

اَهاَدْهَِأل ُرُومُْألا  َّیَلَع  ْتَلَکَتْشا  اَذِإ  ِینْقِّفَو 

21/20 .هد مقیفوت  اهنآ  نیرت  تسار  هب  تشگ ، مهرد  نم  رب  اهراک  هک  هاگنآ 

شیاهراک همه  رد  هدنب ، هب  نتشاد  رظن 

يِرُومُأ ِعیِمَج  ِیف  ِیل  ْرُْظنا 

.امرف رظن  نم  دوس )  ) هب میاهراک  مامت  رد 

3/22

یهلا ملع  هدنب و  راک  حالص 
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ِیتَرِخآ َياَْینُد َو  ِْرمَأ  ْنِم  ِینُِحلُْصی  اَم  ُمَْلعَت  ْدَق  َّمُهَّللا 

10/22 .یناد یم  دنک  یم  حالصا  ار  مترخآ  نم و  يایند  راک  هچنآ  وت  ادنوادخ 

اهراک رد  هدنب ، ندومن  تفرشیپ 

يِرُومُأ ِیف  ِذاَفَّنلا  ...ِهَّحِّصلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

3/23 .راذگ ّتنم  نم  رب  میاهراک  رد  تفرشیپ  یتسردنت و  اب  و 

نیدلاو طّسوت  دنزرف ، راک  نتفرگ  هدهع  هب 

ِّبَر اَی  يِْرمَأ  ْنِم  ُهاَیَّلََوت  اَم  ُهَرْکَأ  َال  ...یِّنِإَف 

9/24 .نم راگدرورپ  يا  .متسین  یضاران  دنتفرگ ، هدهع  هب  نم  هرابرد  هچنآ  زا  اریز 

دنزرف شرورپ  يارب  نیدلاو ، راک  يرایسب 

!؟ ِیتَِیبْرَِتب اَمِِهْلغُش  ُلوُط  یَِهلِإ  اَی  اًذِإ  َْنیَأ 

؟10/24 نم نداد  شرورپ  رد  اهنآ ، راک  يزارد  تساجک  ماگنه  نیا  رد  نم ، يادخ  يا 

نادنزرف راک  رد  نیدلاو ، ششوک 

ْمِهِْرمَأ ْنِم  ِِهب  ُتِینُع  اَم  ِّلُک  ِیف  ...ْمِِهفاَع 

2/25 .هد یتسردنت  مشوک -  یم  نآ  هب  هک  ناشیاهراک -  رد  ار  نانآ 
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مالسا نارادزرم  راک  ندومرف  رّرقم 

ْمُهَْرمَأ ْرِّبَد 

2/27 .امرف ریبدت  ار  ناشرما 

ردب زور  رد  ادخ ، راک 

ٍرَْدب َمْوَی  َِکْلعِفَک  َکِسَْأب  ْنِم  ٍسْأَِبب  َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  اًْدنُج  ْمِْهیَلَع  ْثَْعبا  َو 

.ردب زور  رد  تراک  دننام  .تسرفب  تیاه  باذع  زا  یباذع  اب  ار  تناگتشرف  زا  یهاپس  نانآ  رب  و 

11/27

ایند رد  ناملسم ، راک  ضوع  ندومرف  اطع 

اًرِـضاَح اًضَوِع  ِِهْلِعف  ْنِم  ُهْضِّوَع  َو  ٍْلثِِمب ، اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَـف  ...ِهِراَد  ِیف  اًِـطباَُرم  ْوَأ  اًـیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْـسُم  اَـمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
ِِهب یَتَأ  اَم  َروُرُس  َمَّدَق َو  اَم  َعْفَن  ِِهب  ُلَّجَعَتَی 

شاداپ نوگمه  گنـسمه و  ار  يو  سپ  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
تفاـیرد يدوز  هب  هداد ، ماـجنا  ار  هچنآ  يداـش  هداتـسرف و  شیپ  هچنآ  دوـس  هک  نک  اـطع  دـقن  ِضوـع  ار  شراـک  هد و  شاداـپ  وا ،

16/27 .دنک

مالسا راک  زا  ندش  نارگن 

َنیِِدباَْعلا ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ...ٌفْعَض  ِِهب  َدَعَقَف  ٍداَهِِجب  َّمَه  ْوَأ  اًوْزَغ ، يَوَنَف  ...ِماَلْسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ار وا  یناوتان  اّما  دومن ، داهج  گنهآ  و  درک ، گنج  دـصق  ور  نیا  زا  تخاـس ، نارگن  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
17/27 .سیونب ناگدننک  تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  تشادزاب ؛

دوخ راک  رب  ادخ ، زج  سک  ره  ندوب  بولغم 

ِهِْرمَأ یَلَع  ٌبُوْلغَم  ...َكاَوِس  ْنَم 

11/28 .دشاب یم  بولغم  دوخ  راک  رد  وت ، ریغ 

ماو هراچ  رد  هدنب ، راک  ندیماجنا  لوط  هب 
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ِیْلغُش ِِهتَسَراَمُِمب  ُلوُطَی  ...ٍْنیَد  ْنِم  َهَِیفاَْعلا  َِیل  ْبَه  َو 

1/30 .دشک لوط  نآ  هراچ  رد  مراک  هک  یماو  زا  راد ، فاعم  ارم  و 

ضرق یباوخ  یب  راک و  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِهِرَهَس ِْنیَّدلا َو  ِلْغُش  ...ْنِم  ِّبَر ، اَی  َِکب ، ُذوُعَأ 

2/30 .شا یباوخ  یب  ضرق و  راک  زا  مراگدرورپ -  يا  مرب -  یم  هانپ  وت  هب 

هتشذگ دنسپان  راک  یشومارف  مدع 

ِیْلِعف ِمیِمَذ  ْنِم  َقَبَس  اَِمل  ٍناَیِْسن  َال  َو  يَِرثَأ ، ِءوُِسب  یِّنِم  ٍلْهَج  ْنَع  ِِهب  ُْتقَطَن  اَم  ُّلُک  اَمَف 

.تسین ما  هتشذگ  هدیهوکن  رادرک  ِیشومارف  زا  مرادرک و  يدب  هب  لهج  زا  متفگ ، هچ  ره  سپ 

26/31

ادخ زا  کچوک ، ياهراک  ندوبن  ناهنپ 
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ِرُومُْألا ُِقئاَقَد  َْکنَع  يِوَْطنَت  َال 

.دنام یمن  ناهنپ  وت  زا  کچوک ، زیر و  ياهراک 

11/32

یهلا ملع  یناهن و  ياهراک 

َکُْملِع ِلاَمْعَْألا  اَیاَفَخ  یَلَع  َفَرْشَأ  ْدَق  َّمُهَّللا َو 

.تسا هاگآ  ام ، ناهنپ  لامعا  رب  وت  ملع  ادنوادخ 

11/32

یهلا تردق  هدنب و  راک 

ْمُهَْتیَفاَکَف َکَنوُد  ُْهنِم  ِعاَِنْتمِالا  َهَعاَِطتْسا  اوُکَلَم  ٌْرمَأ  ...ْمَُهباََوث  ِْهیَلَع  َْتبَجْوَأ  يِذَّلا  َكِداَبِع  َرْکُش  َّنَأَک  یَّتَح  ...ُهَتْرَکَش  اَم  َریِسَی  ُرُکْشَت 

يراک يدـنادرگ -  مزال  ار  اهنآ  شاداپ  هک  تناگدـنب -  يرازگرکـش  ایوگ  هکنیا  ات  .یهد  یم  ازج  یتفریذـپ ، هک  ار  يراک  كدـنا 
6/37 .يا هداد  دزم  ار  اهنآ  ور  نیا  زا  سپ  .دنتشاد  ار  نآ  زا  يراددوخ  ییاناوت  وت ، تردق )  ) نودب نانآ  هک  تسا 

ناگدنب راک  کلام  ادخ ،

َکَتَداَبِع اوُِکلْمَی  ْنَأ  َْلبَق  ْمُهَْرمَأ  یَِهلِإ -  اَی  َتْکَلَم - 

7/37 .دنشاب هتشاد  ییاناوت  وت  تدابع  رب  هکنآ  زا  شیپ  يا ، هتشاد  تسد  هب  ار  ناشرما  مامز  وت  نم ، يادخ  يا 

( کین  ) ِراک زا  هدنب  ندشن  هتشادزاب  و  وزرآ ،

ِهِروُرُغ ِعَدُِخب  ْمُهَعَطْقَیَف  ِلَمَْعلا  ِنَع  ُلَمَْألا  ُمِهِْهُلی  َْمل  ...َنیِذَّلا  َراَثآ  اَِنب  َوُفْقَت 

9/42 .درادزاب شا  هدنبیرف  ياه  گنرین  اب  ار  اهنآ  ات  درکن  مرگرس  کین )  ) راک زا  ار  نانآ  وزرآ ، هک  ینادرگ  یناسک  یپ  رد  ار  ام 

ناگدنب هدنکارپ  ياهراک  ندروآ  درگ  لماع 

اَنِرُومُأ َرَشَْتنُم  ِِهب  ْعَمْجا  َو 

.روآ درگ  ار  ام  هدنکارپ  ياهراک  نآرق ،)  ) نآ اب  و 
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11/42

هام راک  دروم  رد  دنوادخ ، ریبدت 

! َكِْرمَأ ِیف  َرَّبَد  اَم  َبَجْعَأ  اَم  ُهَناَْحبُس 

3/43! دومن ریبدت  وت  رما  رد  هچنآ  تسا ، زیگنا  تفگش  هچ  .وا  تسا  هّزنم  كاپ و 

ون يراک  ون و  هام  لاله 

ٍثِداَح ٍْرمَِأل  ٍثِداَح  ٍرْهَش  َحاَتْفِم  َکَلَعَج 

.داد رارق  ون  يراک  يارب  ون  یهام  دیلک  ار  وت 

3/43

راک ره  ماجنا )  ) يارب ردق ، بش  رد  ناگتشرف  ندمآ  دورف 

ٍْرمَأ ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئاَلَْملا َو  ُلَّزَنَت 

5/44 .دنیآ یم  دورف  يراک  ره  يارب  ناشراگدرورپ ، نامرف  هب  حور  ناگتشرف و  نآ  رد 
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دنوادخ بناج  زا  هدیزگرب ، ياهراک  هلمج  زا  ناضمر ، هام 

...َناَضَمَر َرْهَش  ِضوُرُْفلا  َْکِلت  ِِصئاَصَخ  َو  ِِفئاَظَْولا ، َْکِلت  اَیاَفَص  ْنِم  َْتلَعَج  َْتنَأ  َّمُهَّللا َو 

20/45 .يداد رارق  ار  ناضمر  هام  هصوصخم ، تابجاو  هدیزگرب و  ياهراک  زا  وت  ادنوادخ و 

يریزو طّسوت  شراک ، رد  ادخ  يرای  مدع 

ٌریِزَو َكِْرمَأ  ِیف  َكْرِزاَُوی  َْمل  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

14/47 .تسا هدرکن  کمک  ار  وت  يریزو  تراک ، رد  هکنآ  ییوت 

ادخ راک  یگرزب 

َکَنْأَش َّلَجَأ  اَم  َکَناَْحبُس !

! وت نأش  تسا  گرزب  هچ  یهّزنم ! كاپ و 

22/47

َکَنْأَش َمَظْعَأ  اَم  َکَناَْحبُس 

4/52! وت هبترم  تسگرزب  هچ  یهّزنم ! كاپ و 

مالسلا مهیلع  همئا  نارادتسود  ِراک  نتفای  ناماس 

ْمُهَْرمَأ يَْوقَّتلا  یَلَع  ْعَمْجا 

.هد ناماس  يراکزیهرپ  رب  ار  ناشرادرک 

65/47

دوخ راک  يارب  ادخ ، طّسوت  یسک  باختنا 

اَذَه یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت  ...َِکنْأَِشل  َْتیَبَتْجا  ِنَم  ...ِّقَِحب 

اًلِّصَنَتُم َْکَیلِإ  َراَج  ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب 

ار یـسک  نآ ، اب  يدـناشوپ  هک  يزیچ  نامه  اب  ناشوپب ، ارم  زور ، نیا  رد  يا ، هدومن  باختنا  دوخ  راـک  يارب  ار  وا  هک  یـسک  ّقح  هب 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1891 

http://www.ghaemiyeh.com


86/47 .هدومن يراز  وت  يوس  هب  هانگ ) زا   ) يرازیب لاح  اب  هک 

نتشاد دیما  ادخ  هب  اهنت  و  ترخآ ، ایند و  راک 

َكاَوِس َياَْینُد  ِیتَرِخآ َو  ِْرمَِأل  وُجْرَأ  َال  ...یِّنِإَف 

4/48 .مرادن دیما  وت  زج  يدحا  هب  میایند  ترخآ و  راک  يارب  هک  یتسرد  هب  سپ 

هدنب راک  هرابرد  ادخ ، زا  ندشن  شسرپ 

ِهِْرمَأ ْنَع  َُکلَأْسَی  ْوَأ  َكِْدبَع ، ِیف  ََکل  ُضِْرعَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْکَلْهَأ  ْنِإ 

؟15/48 دنک تساوخزاب  ار  وت  وا ، راک  هرابرد  ای  دوش  وت  ضرتعم  تا  هدنب  هرابرد  هکنآ  تسیک  سپ  ینک ، دوبان  ارم  رگا 

اهراک همه  رد  يرگید ،) زا   ) هدنب يزاین  یب 

َهَیاَفِْکلا اَهِّلُک  يِرُومُأ  ِیف  ِینَْتقَزَر  َو 

2/51 .يداد يزور  نم  هب  میاهراک  همه  رد  ار  يزاین  یب  و 

دنوادخ هب  اهراک ، همه  رد  نتشاد  دیما 

اَهِّلُک ِرُومُْألا  ِیف  ِیئاَجَر  ِیتَِقث َو  َْتنَأ  ُتْحَبْصَأ َو  ْدَقَف 
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8/54 .ییوت اهراک  همه  رد  مدیما  دامتعا و  هک  یلاح  رد  مدرک ، حبص  نم  سپ 

یتساک

هتساک وا  زا  ادخ  هک  ره  يارب  يا ، هدنیازفا  دوبن 

ٌِدئاَز ْمُْهنِم  َصَقَن  ْنَم  ُدیِزَی  َال 

5/1 .دیازفا یمن  يا  هدنیازفا  هتساک ، ادخ )  ) هک یناسک  زا 

هداد یناوارف  وا  هب  ادخ  هک  ره  يارب  يا ، هدنهاک  دوبن 

ٌِصقاَن ُهَداَز  ْنَم  ُصُْقنَی  َال 

5/1 .دهاک یمن  يا  هدنهاک  هداد ، یناوارف  وا  هب  ادخ )  ) هک یسک  زا 

یهلا ياطع  تروص  رد  هدنب  زا  ندشن  هتساک 

َنیِِعناَْملا ُْعنَم  ُهْصُْقنَی  َْمل  َْتیَطْعَأ  ْنَم  ...َّمُهَّللا 

12/5 .تساکن وا  زا  ناگدننک  عنم  ندرک  يریگولج  يدومرف ، اطع  وت  ار  هک  ره  ادنوادخ 

هدنب صقان  هدیدنسپ  يوخ  نتخاس  لماک 

اَهَتْمَْمتَأ اَّلِإ  ًهَِصقاَن  َِّیف  ًهَموُرْکُأ  ...ْعَدَت  َال  َّمُهَّللا 

.ییامرف شلماک  هکنآ  رگم  راذگماو ، دشاب  صقان  نم  رد  هک  يا  هدیدنسپ  يوخ  رد  ارم  ادنوادخ 

6/20

اه یکین  زا  نتساک 

ِیتاَنَسَح ْنِم  ِِهب  ِینَّصاَُقت  ْنَأ  ُدیُِرت  ُْهنِم  ٌءْیَش  َّیَلَع  یَْقبَی  َال  یَّتَح  ...یِّنَع  ِهِّدَأَف  یِسْفَن ، ْنِم  اَنَأ  ُُهْتلَفْغَأ  َّیَلَع َو  ُهَْتیَصْحَأ  ْدَق  اَّمِم  ِّبَر ، اَی  َوُه ،

ار نآ  سپ  .مدـش  لفاغ  نآ  زا  هنارـسدوخ  نم  يا و  هدروآ  باسح  هب  نم  رب  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نم ، راگدرورپ  يا  فیلکت )  ) نآ
7/22 .یهاکب میاه  یکین  زا  نآ  ببس  هب  یهاوخب  هک  دَنامن  نم  رب  نآ  زا  يزیچ  ات  .نک  ادا  نم  بناج  زا 

مالسا نارادزرم  نانمشد  رامش  نتساک 
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َدَدَْعلا ُمُْهنِم  ْصُْقنا  َو 

5/27 .هاکب ناشدادعت  زا  و 

ناناملسم نتساک  زا  يریگولج 

ْمِهِصُّقَنَت ْنَع  ِصْقَّنلِاب  ْمُهْذُخ 

10/27 .شاب ریگولج  ناناملسم )  ) نتساک زا  ناکرشم ،)  ) نانآ ددع  نتساک  اب 

ندومن اطع  اب  ادخ ، زا  ندشن  هتساک 

ُُهلَْذب َکُصِْقُنی  َال  اَم  یَِهلِإ -  اَی  َُکبِهْوَتْسَأ -  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

6/39 .دهاک یمن  يزیچ  وت  زا  نآ  ندیشخب  هک  مهاوخ  یم  یششخب  وت  زا  نم  انامه  نم ، يادخ  يا  ادنوادخ ،

ٌِلئاَن ُهُصُْقنَی  َال  ...ْنَم  اَی 

ار وا  ياه ) جنگ  ، ) یششخب چیه  هک  یسک  يا 
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.دهاک 6/48 یمن 

شا یتساک  ینوزف و  اب  هام  نتفرگ  تمدخ  هب 

ِناَصْقُّنلا ِهَداَیِّزلِاب َو  َکَنَهَْتما  َو 

.تفرگ تمدخ  هب  یتساک ، ینوزف و  اب  ار  وت  و 

2/43

ادخ ياه  هنیجنگ  نتفاین  یتساک 

ُضیِفَت َْلب  ُصُْقنَت  َال  َکَِنئاَزَخ  َّنِإ 

50/45 .دبای یم  ینوزف  هکلب  دوش ، یمن  مک  وت  ياه  هنیجنگ  انامه 

یهلا لضف  ِيریذپان  یتساک 

ُضیِغَی َال  َکَلْضَف  َّنِإَف 

.تسین ریذپ  یتساک  وت  لضف  هک  یتسرد  هب 

50/45

ُصُْقنَی َال  يِذَّلا  َِکلْضَف  َو  ُدَْفنَت ، َال  ِیتَّلا  َِکتَْفأَِرب  ِهِیف  اَّنِم  َتْرَْکنَأ  اَِمل  ًهَراَّفَک  ًهَّطِح َو  ُنوُکَی  اَِمب  اَْنلِمْعَتْسا  َو 

هراّفک نتخیرورف و  ببـس  هک  يراک  هب  هام )  ) نیا رد  ار  اـم  ددرگ ، یمن  مک  هک  تلـضف  هب  دوش و  یمن  دوباـن  هک  تا  یناـبرهم  هب  و 
47/45 .رامگب يدنسپ ، یمن  ام  رب  هک  دوش  یم  ییاهراک 

ناراکهنگ ینامرفان  اب  یهلا ،  کلم  زا  ندشن  هتساک 

...ْنَأ ْنِم  ُمَوْدَأ  َکُْکُلم  َو  ُمَظْعَأ ، َّمُهَّللا  َُکناَْطلُس  ْنَِکل 

َنِیِبنْذُْملا ُهَیِصْعَم  ُْهنِم  َصُْقنَت 

6/50 .دهاکب نآ  زا  يزیچ )  ) ناراکهنگ ینامرفان  هک  تسا  نآ  زا  رترادیاپ  تا  یهاشداپ  رت و  گرزب  وت  تنطلس  ادنوادخ ، یلو 

وا هب  ندروآ  كرش  اب  ادخ ، کلم  زا  ندشن  هتساک 
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َکَلُسُر َبَّذَک  َو  َِکب ، َكَرْشَأ  ْنَم  َکَناَْطلُس  ُصُْقنَی  َال  َکَناَْحبُس 

3/52 .دهاک یمن  تا  ییاورنامرف  زا  درامش ، وگغورد  ار  تناربمایپ  دَروآ و  كرش  وت  هب  هک  یسک  یهّزنم ! كاپ و 

الاک

ایند یندشدوبان  يالاک 

ِهَِیقاَْبلا َِکِنئاَزَخ  ِیف  ِیل  ُهْرَخْذاَف  ِهَِیناَْفلا  اَْینُّدلا  ِعاَتَم  ْنِم  یِّنَع  َْتیَوَز  اَم 

5/30 .امرف هریخذ  دوخ  دیواج  ياه  هنیجنگ  رد  نم  يارب  ار  نآ  سپ  یتفرگ ، نم  زا  یناف ، ِيایند  يالاک  زا  هچنآ 

یهلا راوج  هب  ندیسر  هلیسو  ایند ، يالاک 

َِکبُْرق َیلِإ  ًهَلْصُو  َو  َكِراَوِج ، َیلِإ  ًهَْغُلب  اَهِعاَتَم  ْنِم  ِیل  َْتلَّجَع  َو  اَهِماَطُح ، ْنِم  ِینَْتلَّوَخ  اَم  ْلَعْجا  َو 
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هلیسو دوخ و  راوج  هب  ندیسر  هلیـسو  يا ، هدناسر  متـسد  هب  نونکا  مه  و  يا ، هتـشاد  ینازرا  نم  هب  هک  ایند ،)  ) نآ يالاک  زا  هچنآ  و 
6/30 .هد رارق  تگرزب  هاگیاج  هب  نتسویپ 

ماک

يراتفرگ ماک  زا  ییاهر 

يَْولَْبلا ِتاَوََهل  ْنِم  ِینْصِّلَخ 

98/47 .شخب ما  ییاهر  الب  ياه  ماک  زا 

لماک

دنوادخ هدعو  نتشگ  لماک 

َكِدْعَو ِماَم  _ َِتب ُْرمَْألا  َلََزن  اَذِإ  اَِهئاَجْرَأ  یَلَع  َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

هک هاگنآ  دنیاه ، نامـسآ  نآ  فارطا  رب  هک  یناگتـشرف  ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
12و11و10/3 .دوش لزان  تا  هدعو  ندش  مامت  نامرف 

رگمتس هنیک  ندش  لماک  ببس 

ًءاَفَو ِْهیَلَع  یِقَنَح  ْنِم  ...ُنوُکَت  ًهَرِضاَح ، يَوْدَع  ِْهیَلَع  ِینِدْعَأ 

ِندومن يرای  .نک  يرای  وا  لباقم  رد  ارم 

8/14 .دیامن لماک  وا  رب  ار  ما  هنیک  هک  يا  هدامآ 

هزیکاپ ياه  يزور  ندومن  لماک  هلیسو 

ِقْزِّرلا ِتاَبِّیَط  ِِهب  اََنل  ُلِمُْکت  ...اًیْقَس  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

5/19 .امن باریس  ینادرگ ، لماک  نامیارب  نآ  اب  ار  هزیکاپ  ياه  يزور  هک  یناراب  اب  ار  ام  ادنوادخ 

نامیا نیرت  لماک 

ِناَمیِْإلا َلَمْکَأ  ِیناَمیِِإب  ْغَِّلب  ...َّمُهَّللا 

.ناسرب نامیا  نیرت  لماک  هب  ارم  نامیا  ادنوادخ 
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1/20

هدنب ّتین  ندنادرگ  لماک  هلیسو 

ِیتَِّین َکِفُْطِلب  ْرِّفَو  َّمُهَّللا 

.نادرگ لماک  ارم  ّتین  دوخ  فطل  هب  ادنوادخ 

2/20

هدنب مامتان  هدیدنسپ  يوخ  ندنادرگ  لماک 

اَهَتْمَْمتَأ اَّلِإ  ًهَِصقاَن  َِّیف  ًهَموُرْکُأ  ...ْعَدَت  َال  َّمُهَّللا 

.ییامرف شلماک  هکنآ  رگم  راذگماو ، دشاب  صقان  نم  رد  هک  يا  هدیدنسپ  يوخ  رد  ارم  ادنوادخ 

6/20

هدنب یقالخا )  ) فاصوا ندنادرگ  لماک  هلیسو 

ِهَعاَّطلا ِماَوَِدب  ِیل  َِکلَذ  ْلِمْکَأ 

یگشیمه تعاطا  اب  نم  يارب  ار  فاصوا )  ) نیا
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10/20 .نادرگ لماک 

هدنب يارب  ترخآ ، ایند و  ریخ  ندنادرگ  لماک  لماوع 

ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  َْریَخ  اَِهب  ِیل  ْلِمْکَأ  ...ِهَلْهُْملا  ِماَّیَأ  ِیف  َِکتَعاَِطب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو  ِهَْلفَْغلا ، ِتاَقْوَأ  ِیف  َكِرْکِِذل  ِینْهِّبَن 

ایند و ریخ  هلیـسو ، نیدـب  .راـمگب و  دوخ  تعاـط  هب  مرمع ، ِتلهم  ياـهزور  رد  .نک و  رادـیب  دوخ  داـی  يارب  تلفغ ، تاـقوا  رد  ارم 
.امن لماک  میارب  ار  ترخآ 

29/20

ایاطع ندنادرگ  لماک 

ِینَْتیَتآ اَم  ِیل  ْمِّمَت 

7/21 .نادرگ مامت  يدرک ، اطع  نم  هب  هچنآ 

ناگیاسمه ياه  هرهب  نیرت  لماک 

ْمُهَْدنِع امِیف  ِظوُظُْحلا  یَفْوَأ  ِیل  ْلَعْجا  َو 

4/26 .هد رارق  نم  يارب  ار  اه  هرهب  نیرت  لماک  دنراد ، ناشیا  هچنآ  زا  و 

یهلا بیصن  ندش  رت  لماک  يارب  گنج 

َرُْسْیلا ِهِّقَلَف  یَفْوَْألا  َکُّظَح  ...َنوُکَِیل  ...َِکتَِّلم  ِلْهَأ  ْنِم  ْمُهاَزَغ  ٍزاَغ  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

13/27 .نک وربور  یناسآ  اب  ار  وا  سپ  ددرگ ، رت  لماک  وت  هرهب  ات  دگنجب ، اهنآ  اب  هک  تنید  لها  زا  يا  هدنمزر  ره  ادنوادخ و 

اهدورد نیرت  لماک 

ْنِم ٍدَـحَأ  یَلَع  َِکتاَوَلَـص  ْنِم  یَـضَم  اَم  ِّمَتَأَک  ...اَهُدَـمَأ  یِهَْتنَی  َال  ...ًهاَلَـص  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َکـِلوُسَر َو  َكِدـْبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
َِکئاَِیلْوَأ

نیرت لماک  دننام  .دریذپن  نایاپ  شتّدم  هک  يدورد  .تسرف  دورد  دّـمحم  نادـناخ  تا و  هداتـسرف  دوخ و  هدـنب  دّـمحم  رب  ادـنوادخ 
18/27 .هدش هداتسرف  تیایلوا  زا  کی  ره  رب  هک  تیاهدورد 

ادخ يرترب  یگیاپدنلب و  ییاناوت ، لامک 
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ِهَْعفِّرلا ُِّولُْعلا َو  ُهَجَرَد  َو  ِهَّوُْقلا ، ِلْوَْحلا َو  ُهَلیِضَف  ...یَِهلِإ  اَی  ََکل 

10/28 .تسوت ِنآ  زا  يدنلب ، ییالاو و  هجرد  ورین و  ناوت و  تلیضف  ادنوادخ 

لماک یلکش  هب  هدنب ، ندناسر 

ِهَروُّصلا ِماَمَت  َیلِإ  ِیب  َْتیَهَْتنا  یَّتَح  ٍلاَح  ْنَع  ًالاَح  ِیُنفِّرَُصت 

23/32 .يدناسر لماک  تروص  هب  ارم  هکنیا  ات  .يدنادرگ  یم  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  ارم 

وا زا  هدش  هتشادزاب  روما  يارب  هدنب ، يرازگرکش  نداد  رارق  رت  لماک 

ِینَْتلَّوَخ اَم  یَلَع  َكاَّیِإ  يِرْکُش  ْنِم  َرَفْوَأ  یِّنَع  َْتیَوَز  اَم  یَلَع  ََکل  يِرْکُش  ْلَعْجا  َو 
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.هد رارق  يدرک ، تمحرم  نم  هب  هچنآ  هب  مرکش  زا  رت  لماک  یتفرگ ، نم  زا  هچنآ  هب  ارم ، يرازگرکش  و 

3/35

رگید تعاس  زا  سپ  یتعاس  ندومن  مامت  ندرکن  وزرآ  ببس 

ٍهَعاَس َدَْعب  ٍهَعاَس  َماَم  _ ِْتتْسا َلِّمَءُون  َال  یَّتَح  ِلَمَْعلا  ِقْدِِصب  اَّنَع  ُهْرِّصَق  َو  ِلَمَْألا ، َلوُط  اَنِفْکا  َو 

وزرآ یتعاس ، زا  سپ  ار  یتعاس  ندرک  مامت  هک  اجنادـب  ات  نک ، هاتوک  ام  زا  ار  نآ  نیتسار ، لمع  اب  رادزاب و  زارد  يوزرآ  زا  ار  ام  و 
1/40 .مینکن

هدنب تمارک  ندومن  لماک  لماع 

َِکناَْرفُِغب ِیتَماَرَک  ْلِمْکَأ 

4/41 .نادرگ لماک  ارم  تمارک  تشزرمآ ، هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هب  نآرق ،  ياه  یتفگش  شناد  لماک  ماهلا 

اًلَّمَکُم ِِهِبئاَجَع  َْملِع  ُهَتْمَْهلَأ  ...َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

5/42 .يدرک ماهلا  وا  هب  لماک ، تروص  هب  ار  شیاه  یتفگش  هب  ملع  وت  انامه  ادنوادخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رون  نتخاس  لماک 

ُهَرُون َِّمتَأ  ...ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

19/42 .زاس لماک  ار  شرون  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

تعاط ندش  لماک  اب  تمعن ، نتخاس  لماک 

َهَّنِْملا ِهِیف  َِکتَعاَط  ِلاَمِْکتْسِاب  اَْنیَلَع  ْمِْمتَأ 

7/43 .نادرگ مامت  ام  رب  ار  تمعن  هام ،)  ) نآ رد  تتعاط  ندرک  لماک  اب 

تراهط نیرت  لماک  اب  ندناوخ ، زامن 

ِهِغَبْسَأ ِروُهَّطلا َو  ِّمَتَأ  یَلَع  ...اَِهتاَقْوَأ  ِیف  اََهل  َنیِّدَءوُْملا  ...ََهلِْزنَم  اَهِیف  اَْنلِْزنَأ  َو 
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9/44 .دنا هدروآ  اج  هب  ریگارف ، مامت و  یکاپ  اب  دوخ  تاقوا  رد  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  نوچمه  زامن ، هرابرد  ار  ام  و 

تمایق رد  نانمؤم ، رون  ندنادرگ  لماک 

اََنل ْرِفْغا  َو  اَنَرُون ، اََنل  ْمِْمتَأ  اَنَّبَر 

11/45 .زرمایب ار  ام  نادرگ و  لماک  ام  يارب  ار  نامرون  اراگدرورپ ،

ناضمر هام  تقو  ندش  مامت 

ِهِدَدَع ِءاَفَو  َو  ِِهتَّدُم ، ِعاَطِْقنا  َو  ِِهْتقَو ، ِماَمَت  َْدنِع  اَنَقَراَف  ْدَق  َُّمث 

22/45 .دش ادج  ام  زا  )ش ، ياهزور  ) ددع نتفای  نایاپ  شتّدم و  ندمآ  رس  هب  شتقو و  ندش  مامت  ماگنه  سپس 

یهلا تمعن  ناسحا و  مرک ، ندش  رت  لماک 

َو َغَْلبَأ ، َُکتَّجُح  َنوُکَِتل  َْلب  ...اًزْجَع  َُکتاَنَأ  ْنُکَت  َْمل 
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َّمَتَأ َُکتَمِْعن  َو  یَفْوَأ ، َُکناَسْحِإ  َو  َلَمْکَأ ، َکُمَرَک 

، رت ناوارف  وت  ناسحا  و  رت ، لماک  وت  مرک  و  رتاسر ، وت  تّجح  هک  تسنآ  يارب  هکلب  .تسا  هدوبن  یناوتان  يور  زا  وت  ندومن  گـنرد 
22/46 .دشاب رت  مامت  وت  تمعن  و 

لماک يدزم  اب  یساپس 

ُُهباََوث َْکیََدل  ُلُمْکَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

42و36/47 .دشاب لماک  وت  دزن  نآ  شاداپ  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

ساپس ندروآ  اج  هب  لماک  رد  يور  هدایز 

ِِهتَِیفَْوت ِیف  اًعَْزن  َقَرْغَأ  ْنَم  ُدَّیَءُوی  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

45و36/47 .دوش دییأت  نآ ، ندروآ  اج  هب  لماک  رد  دومن  يور  هدایز  هک  ره  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  اه ، یکین  نیرت  لماک 

َِکتاَکََرب َّمَتَأ  ِْهیَلَع  ْكِرَاب 

.زاس ناور  وا  رب  ار  تیاه  تکرب  نیرت  لماک 

50/47

شلآ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ادخ  ياه  ششخب  ندش  لماک 

َكاَیاَطَع َو ْنِم  َءاَیْشَْألا  ُمَُهل  ُلِمُْکت  َو  َِکتَماَرَک ، َِکلَِحن َو  ْنِم  اَِهب  ْمَُهل  ُلِزُْجت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

َِکِلفاََون

ییاهزیچ يزاس و  رایـسب  ناشیا  يارب  ار  تتمارک  شـشخب و  نآ  اب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 
57/47 .ینادرگ لماک  اهنآ  يارب  ار  تیاه  ششخب  اهاطع و  زا 

هدنب رب  اه ، تمعن  یناوارف  ندومن  مامت 

َّیَلَع َِکتَمِْعن  َغُوبُس  ْمِّمَت 

128/47 .نک مامت  نم  رب  ار  تتمعن  یخارف 
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هدنب يارب  یهلا ، ماعنا  ندومن  لماک 

َکَماَْعنِإ ِیل  ْمِْمتَأ 

132/47 .نک لماک  میارب  ار  تنداد  تمعن 

هدنب يدب  مغر  یلع  یهلا ، ناسحا  نتشگ  لماک 

َِکناَسْحِإ ِماَْمتِإ  ْنَع  ِیتَءاَسِإ  َکْعَنْمَت  َْمل 

.تشادنزاب 13/49 تناسحا  ندومن  مامت  زا  ار  وت  نم ، يرادرکدب 

ادخ زا  لماک ، یساپس 

ِرْکُّشلا َهَقیِقَح  َءاَفَْولا َو  ُُغْلبَی  اًدْمَح  ِیْلقَع ، ِیناَِسل َو  یِسْفَن َو  َكُدَمَْحت 

.دسر 6/51 شیاتس  تقیقح  لامک و  هب  هک  یساپس  .دننک  یم  يرازگ  ساپس  ار  وت  ملقع ، منابز و  منت و 
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یتخب شوخ  یبایماک 

وجتسج شواک 

یلهاک

ادخ یگدنب  رد  یلهاک 

َِکتَداَبِع ْنَع  ِلَسَْکلِاب  یِّنَِیلَْتبَت  َال 

.نکن راتفرگ  تتدابع  رد  یتسس  هب  ارم 

11/20

ّربکت ربک 

یگرزب ییایربک 

نآرق ینامسآ  باتک 

ناساپسان هرابرد  شباتک ، رد  ادخ  هدومرف 

اًلِیبَس ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  ّالِإ  ْمُه  ْنِإ  ِِهباَتِک : ِمَکُْحم  ِیف  َفَصَو  اَمَک  اُوناَکَف  ...

هارمگ ناـنآ  هکلب  دنتـسین ، ناـیاپراهچ  دـننام  زج  اـهنآ  : » هدرک فـصو  دوـخ  مـکحم  باـتک  رد  دـنوادخ )  ) هـک دـندوب  ناـنچ  سپ 
9/1« .دنرت

ادخ باتک  رد  یهلا ،  هدعو  لابند  هب  دنگوس  ندمآ 

...ِِهب َْتلَّفَکَت  يِذَّلا  ِقْزِّرلِاب  اَنِماَم  _ ِتْهِال اًعِطاَق  َِکباَتِک  ِیف  َکِمَسَق  ْنِم  ُهَتْعَْبتَأ  َو  َِکیْحَو ، ِیف  َِکتَدِع  ْنِم  ِِهب  َتْحَّرَص  اَم  ْلَعْجا  َو 

مامتها عطق  بجوم  يا ، هدروآ  تباتک  رد  ار  دوخ  دنگوس  نآ  یپ  رد  يا و  هدومن  نایب  دوخ  یحو  رد  هک  ار  يراکشآ  ياه  هدعو  و 
3/29 .هد رارق  يا  هدرک  تلافک  دوخ  هک  يا  يزور  هب  ام 

شمکحم باتک  رد  ادخ ، شیامرف 

َكِداَبِع ْنَع  ََهبْوَّتلا  ُلَبْقَت  َکَّنِإ  َِکباَتِک  ِمَکُْحم  ِیف  یَِهلِإ  اَی  َْتُلق  ْدَق 

15/31 .يریذپ یم  ار  تناگدنب  هبوت  انامه  يا  هدومرف  تراوتسا  باتک  رد  نم ، يادخ  يا 
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مادنا تابث  هرابرد  شباتک ، رد  ادخ  هدومرف 

( َرَخآ اًْقلَخ  ِینَتْأَْشنَأ  َُّمث  اًمَْحل ، َماَظِْعلا  َتْوَسَک  َُّمث  اًمْظَع  َُّمث  ًهَغْضُم  َُّمث  ًهَقَلَع  َُّمث  ًهَفُْطن  : ) َِکباَتِک ِیف  َّتَعَن  اَمَک  ...ٍلاَح  ْنَع  ًالاَح  ِیُنفِّرَُصت 
َْتئِش اَمَک 

سپـس هدش و  هتـسب  ِنوخ  سپـس  هفطن  تسخن  .يدومن  فصو  دوخ  باتک  رد  هکنانچمه  .يدنادرگ  یم  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  ارم 
رگید یشنیرفآ  یتساوخ ، هکنانچنآ  ارم  هاگنآ  يدناشوپ ، تشوگ  اب  ار  اه  ناوختسا  سپس  يدیرفآ ، ناوختـسا  سپـس  تشوگ ، هراپ 

23/32 .يداد

دنوادخ باتک  متخ 

اًرُون ُهَْتلَْزنَأ  يِذَّلا  َِکباَتِک  ِْمتَخ  یَلَع  ِینَْتنَعَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

ناونع هب  ار  نآ  هک  یباتک )  ) نامه يدومرف ، يرای  تباتک  متخ  رب  ارم  وت  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ 
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1/42 .يدرک لزان  رون 

دنوادخ باتک  ياه  یگژیو 

ُهَتْصَصَق ٍثیِدَح  ِّلُک  یَلَع  ُهَْتلَّضَف  َو  ُهَْتلَْزنَأ ، ٍباَتِک  ِّلُک  یَلَع  اًنِْمیَهُم  ُهَْتلَعَج  َو  اًرُون ، ُهَْتلَْزنَأ  يِذَّلا  َِکباَتِک  ِْمتَخ  یَلَع  ِینَْتنَعَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

ره رب  ار  نآ  يدرک و  لزان  رون  ناونع  هب  ار  نآ  هک  یباـتک )  ) ناـمه يدومرف ، يراـی  تباـتک  متخ  رب  ارم  وت  هک  یتسرد  هب  ادـنوادخ 
1/42 .يداد يرترب  يا ، هدرک  تیاکح  هک  ینخس  ره  رب  ار  نآ  يداد و  رارق  هاوگ  يا ، هدرک  لزان  هک  یباتک 

اًلیِْزنَت ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهَْتلَْزنَأ  اًیْحَو  َو  اًلیِصْفَت ، َكِداَبِِعل  ُهَْتلَّصَف  ًاباَتِک  ...ُهَْتلَعَج 

وا و رب  وت  ياـهدورد  هک  دّـمحم -  تربماـیپ  رب  هک  ییحو  يدوـمن و  ناـیب  لیـصفت  اـب  تناگدـنب  يارب  هک  يداد  رارق  یباـتک  ار  نآ 
2و1/42 .يدومرف لزان  جیردت  هب  داب -  شنادناخ 

ِنَع ُفیِحَی  َال  ٍطِْسق  َناَزیِم  َو  ِتْسا ، ِهِعامَ َیلِإ  ِقیِدْصَّتلا  ِمَهَِفب  َتَْصنَأ  ْنَِمل  ًءاَفِـش  َو  ِهِعاَبِّتِاب ، َِهلاَهَْجلا  َِهلاَلَّضلا َو  ِمَلُظ  ْنِم  يِدَتْهَن  اًرُون  ُهَْتلَعَج 
َقَّلَعَت ْنَم  ِتاَکَلَْهلا  يِْدیَأ  ُلاَنَت  َو ال  ِِهتَّنُـس ، َدْـصَق  َّمَأ  ْنَم  ُّلِضَی  َال  ٍهاََجن  َمَلَع  َو  ُُهناَهُْرب ، َنیِدِـهاَّشلا  ِنَع  ُأَفْطَی  َال  يًدُـه  َرُون  َو  ُُهناَِسل ، ِّقَْحلا 

ِِهتَمْصِع ِهَوْرُِعب 

يارب افش  میبای و  هر  ینادان  یهارمگ و  ياه  یکیرات  زا  نآ ، زا  يوریپ  اب  ام  هک  يداد  رارق  يرون  ار  نآ 

و دور ، یمن  ههاریب  هب  یتسار  زا  شا  هنابز  هک  یلدع  يوزارت  و  دومن ، شعامتسا  داد و  ارف  شوگ  نآ  هب  قیدصت  مهف و  اب  هک  یـسک 
یمن هارمگ  دنک ، نآ  شور  هار و  دصق  سک  ره  هک  یتاجن  هناشن  دوش و  یمن  شوماخ  نادهاش ، دید )  ) زا شناهرب  هک  یتیادـه  رون 

3/42 .دسر یمن  وا  هب  تکاله  تسد  دز ، گنچ  نآ  تمصع  زیواتسد  هب  هک  ره  دوش و 

ناگدنب يارب  ادخ ، باتک  نداد  حرش 

اًلیِصْفَت َكِداَبِِعل  ُهَْتلَّصَف  ًاباَتِک  ...ُهَْتلَعَج 

2و1/42 .يدومن نایب  لیصفت  اب  تناگدنب  يارب  هک  يداد  رارق  یباتک  ار  نآ 

ادخ باتک  ندناوخ  رد  ناگدنب ، هب  کمک 

ِِهتَیاَعِر َّقَح  ُهاَعْرَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف  ...ِِهتَواَِلت  یَلَع  َهَنوُعَْملا  اَنَتْدَفَأ  ْذِإَف  َّمُهَّللا 

یم تیاعر  دـیاب  هک  نانچنآ  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ  يدومن ، يراـی  شتوـالت  رب  ار  اـم  هک  یماـگنه  سپ  ادـنوادخ ،
4/42 .دننک

ادخ باتک  ترابع  ییوکین  اه و  نابز  یتخس 
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ِِهتَیاَعِر َّقَح  ُهاَعْرَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف  ِِهتَراَبِع ، ِنْسُِحب  اَِنتَنِْسلَأ  َیِساَوَج  َْتلَّهَس  ...ْذِإَف  َّمُهَّللا 

نانچنآ ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ  يدرک ، مرن  شترابع  ییوکین  هب  ار  ام  نشخ  ياه  نابز  هک  یماـگنه  سپ  ادـنوادخ ،
تیاعر دیاب  هک 
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4/42 .دننک یم 

نآرق اب  نیطبترم 

ِِهتاَنَِّیب ِتاَحَضُوم  َو  ِهِِهباَشَتُِمب ، ِراَْرقِْإلا  َیلِإ  ُعَْزفَی  َو  ِِهتاَیآ ، ِمَکْح  _ ُِمل ِمِیلْسَّتلا  ِداَِقتْعِاب  ََکل  ُنیِدَی  َو  ِِهتَیاَعِر ، َّقَح  ُهاَعْرَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف 

يرادنید نآ ، مکحم  تایآ  ربارب  رد  میلـست  داقتعا و  اب  دننک و  یم  تیاعر  دـیاب  هک  نانچنآ  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ 
.دنهد 4/42 یم  رارق  شنشور  لیالد  هباشتم و  تایآ )  ) هب رارقا  هانپ  رد  ار  دوخ  دننک و  یم 

َكِْدنِع ْنِم  ُهَّنَِأب  ُفِرَتْعَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

6/42 .تسوت بناج  زا  نآرق  هکنیا ؛ هب  دننک  یم  فارتعا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

يِدَتْقَی َو  ِهِحاَبَـص ، ِءْوَِضب  يِدَتْهَی  َو  ِهِحاَنَج ، ِّلِظ  ِیف  ُنُکْـسَی  َو  ِِهلِقْعَم ، ِزْرِح  َیلِإ  ِتاَِهباَشَتُْملا  َنِم  يِوْأَی  َو  ِِهْلبَِحب ، ُمِصَتْعَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 
ِهِْریَغ ِیف  يَدُْهلا  ُسِمَْتلَی  َال  َو  ِهِحاَبْصِِمب ، ُِحبْصَتْسَی  َو  ِهِراَفْسِإ ، ِجُّلَبَِتب 

لاب هیاس  رد  دـنرب و  یم  هانپ  شمکحم  هاگهانپ  هب  تاـهباشتم  زا  دـننز و  یم  گـنچ  نآ  نامـسیر  هب  هک  هد  رارق  یناـسک  زا  ار  اـم  و 
، نآ غارچ  رون  زا  دننک و  یم  ادتقا  نآ  ییانشور  شـشخرد  هب  دنبای و  یم  هار  شهاگحبـص  رون  اب  دنوش و  یم  نکاس  نآ  تیامح ) )

.دنیوج 7/42 یمن  ار  تیاده  نآ  ریغ  رد  دنزورفا و  یم  ینشور 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ادخ ، باتک  لوزن 

یَلَع اَنَْتلَّضَف  َو  اًرَّسَفُم ، ُهَْملِع  اَنَْتثَّرَو  َو  اًلَّمَکُم ، ِِهِبئاَجَع  َْملِع  ُهَتْمَْهلَأ  َو  اًلَمُْجم ، ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهَْتلَْزنَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 
ُهَلْمَح ْقُِطی  َْمل  ْنَم  َقْوَف  اَنَعَفْرَِتل  ِْهیَلَع  اَنَْتیَّوَق  َو  ُهَْملِع ، َلِهَج  ْنَم 

هب ملع  يدرک و  لزان  حرش  لیصفت و  نودب  داب ، -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  تربمایپ  رب  ار  نآرق  وت  انامه  ادنوادخ 
نآ ملع  هب  هک  یـسک  رب  ار  ام  يداد و  ثرا  ام  هب  هدشریـسفت ، ار  نآ  ملع  يدرک و  ماهلا  وا  هب  لـماک ، تروص  هب  ار  شیاـه  یتفگش 

تعفر تشادن ، ار  نآ  لّمحت  تقاط  هک  یـسک  رب  ببـس  نیدـب  ات  يداد ، تّوق  نآ  تفایرد )  ) رب ار  ام  يدیـشخب و  يرترب  دوب ، نادان 
.یشخب

5/42

وا باتک  ندوب  ادخ  بناج  زا  هب  فارتعا  هجیتن 

ِهِقیِرَط ِدْصَق  ْنَع  ُْغیَّزلا  اَنَِجلَتْخَی  َال  َو  ِهِقیِدْصَت ، ِیف  ُّکَّشلا  اَنَضِراَُعی  َال  یَّتَح  َكِْدنِع  ْنِم  ُهَّنَِأب  ُفِرَتْعَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

ار ام  یفارحنا  دوشن و  ام  قیدصت  رادولج  یّکش  ات  .تسوت  بناج  زا  نآرق  هکنیا ؛ هب  دننک  یم  فارتعا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 
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6/42 .دزاسن ادج  شتسار  هار  زا 

نآرق نالماح 
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...َكِْدنِع ْنِم  ُهَّنَِأب  ُفِرَتْعَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  ...ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...ًهَلَمَح  َُهل  اََنبُوُلق  َْتلَعَج  اَمَکَف  َّمُهَّللا 

فارتعا هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  دّمحم  رب  سپ  يداد ، رارق  نآ  لماح  ار  ام  ياه  لد  هک  نانچمه  سپ  ادـنوادخ ،
6/42 .تسوت بناج  زا  نآرق  هکنیا ؛ هب  دننک  یم 

ادخ باتک  يرترب 

ِِهب ِبیِطَْخلا  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  ُهَلْضَف ، ُهَفَرَش َو  َِکتَمْحَِرب  اَنَْتفَّرَع  ...اَمَکَف  َّمُهَّللا 

دورد دـنار ، نخـس  نآ  اب  هک  دّـمحم  رب  سپ  یتخومآ ، ام  هب  ار  نآ  تلیـضف  تفارـش و  دوخ  تمحر  هب  هک  نانچمه  سپ  ادـنوادخ ،
6/42 .تسرف

ییامنهار يارب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نتشاد  اپ  هب  ادخ و  باتک 

ِهَماَرَْکلا ِلِزاَنَم  ِفَرْشَأ  َیلِإ  اََنل  ًهَلیِسَو  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...َْکیَلَع  َِهلَالَّدِلل  اًمَلَع  اًدَّمَُحم  ِِهب  َْتبَصَن  اَمَک  َّمُهَّللا َو 

دورد شنادناخ  دّـمحم و  رب  سپ  يدومن ، بصن  دوخ  هب  ییامنهار  يارب  يا  هناشن  ار  دّـمحم  نآرق ، هلیـسو  هب  هک  نانچ  ادـنوادخ و 
8/42 .هد رارق  تمارک ، ياه  لزنم  نیرت  فیرش  هب  ندیسر  ببس  ام  يارب  ار  نآرق  تسرف و 

وا ّیلو  هلیسو  هب  ادخ ، باتک  نتشاد  اپ  هب 

ََکباَتِک ِِهب  ِْمقَأ 

62/47 .راد اپ  هب  وا  هلیسو  هب  ار  دوخ  باتک 

ادخ باتک  ندرک  دوبان  و  نارگمتس ،

اًریِصَن اًدَی َو  َِکباَتِک  ِوْحَم  یَلَع  ْمَُهل  َال  َو  اًریِهَظ ، َنیِِملاَّظِلل  ِیْنلَعَْجت  َال 

132/47 .هدن رارق  دوخ ، باتک  وحم  رد  نانآ  روای  نارگمتس و  نابیتشپ  ارم 

ادخ باتک  ندید  هداتفارود 

اًذُوْبنَم ََکباَتِک  ...َنْوَرَی  ...َنِیبُوْلغَم  َكُءواَفَلُخ  َُکتَْوفِص َو  َداَع  یَّتَح  ...

9/48 .تسا هداتفا  رود  وت  باتک  دننیب  یم  هدش ، بولغم  وت ، نانیشناج  ناگدیزگرب و  هکنیا  ات  ...

نداد هدژم  یهلا ، باتک  هب  ار  ناگدنب 
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ِهَمْحَر ْنِم  اوُطَنْقَت  َال  ْمِهِـسُْفنَأ  یَلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِداَبِع  اَی  َْتُلق  ْنَأ  َكَداَبِع  ِِهب  َتْرََّشب  َو  َِکباَتِک ، ْنِم  َْتلَْزنَأ  امِیف  ُتْدَـجَو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
...ِهَّللا

هک نم  ناگدـنب  يا  : » يدوـمرف هک  متفاـی  يا ، هداد  هدژم  نآ  هب  ار  تناگدـنب  يا و  هداتـسرفورف  هک  تباـتک  رد  نم  اـنامه  ادـنوادخ ،
2/50« .دیوشن دیماان  ادخ  تمحر  زا  دیا ، هدرک  فارسا  دوخ  هرابرد 

وا باتک  رد  ادخ ، هدومرف  نتفای 

ِهَمْحَر ْنِم  اوُطَنْقَت  َال  ْمِهِسُْفنَأ  یَلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِداَبِع  اَی  َْتُلق  ْنَأ  ...َِکباَتِک  ْنِم  َْتلَْزنَأ  امِیف  ُتْدَجَو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
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اًعیِمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ،

تمحر زا  دیا ، هدرک  فارسا  دوخ  هرابرد  هک  نم  ناگدنب  يا  : » يدومرف هک  متفای  يا  هداتسرفورف  هک  تباتک  رد  نم  انامه  ادنوادخ ،
2/50« .دزرمآ یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دیوشن  دیماان  ادخ 

ادخ باتک  نتفریذپ 

ََکباَتِک ُْتِلبَق 

6/52 .متفریذپ ار  تباتک 

لامعا باتک 

نابّرقم یهاوگ  موقرم و  باتک 

َنُوبَّرَقُْملا ُهُدَهْشَی  ٍمُوقْرَم  ٍباَتِک  ِیف  َنیِّیِّلِع  یَلْعَأ  َیلِإ  اَّنِم  ُعِفَتْرَی  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

هاوگ یهلا  نابّرقم  هک  يا  هدش  هتشون  باتک  رد  ، » دور الاب  یتشهب ) (ي  اه هبترم  نیرتالاب  يوس  هب  ام  زا  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس 
«. دننآ

13و10/1

لامعا باتک  رد  يروما  طبض  ناگدنسیون و 

ُهَبَتَْکلا َِکباَتِک  ِیف  ُْهتَصْحَأ  اَم  یَلَع  ُدیِزَی  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

40و36/47 .دبای ینوزفا  دنا ، هدروآ  رامش  هب  وت  باتک  رد  لامعا )  ) ناگدنسیون هچنآ  رب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

هدنب ییاوسر  لامعا و  باتک 

َُکباَتِک َّیَلَع  ُهاَصْحَأ  اَّمِم  اَتَأْوَس  اَیَف 

2/50 .تسا هدرمشرب  میارب  وت  باتک  هچنآ  زا  نم ، ییاوسر  رب  ياو  سپ 

نتشون تباتک 

داحلا يور  جک 

یجک
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ّقح هار  زا  فارحنا  مدع 

اَْهنَع ُغیِزَأ  َال  ٍّقَح  ِهَقیِرَط  َو  ِِهب ، ُلِْدبَتْسَأ  َال  ٍِحلاَص  يًدُِهب  ِینْعِّتَم 

5/20 .زاس دنمرهب  مورن ، ههاریب  هب  نآ  زا  هک  یّقح  هار  هب  منکن و  ضوع  زیچ  چیه  اب  هک  هتسیاش  یتیاده  هب  ارم 

نیدلاو یجک  ندنادرگ  تسار  نادنزرف و 

يِدَوَأ ْمِِهب  ِْمقَأ 

4/25 .امرف تسار  ناشیا  هلیسو  هب  ارم  یجک 

نآرق تسار  هار  زا  فارحنا  مدع  ببس 

ِهِقیِرَط ِدْصَق  ْنَع  ُْغیَّزلا  اَنَِجلَتْخَی  َال  ...یَّتَح  َكِْدنِع  ْنِم  ُهَّنَِأب  ُفِرَتْعَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

زا ار  ام  یفارحنا  ات  .تسوت  بناج  زا  نآرق  هکنیا ؛ هب  دننک  یم  فارتعا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 
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6/42 .دزاسن ادج  شتسار  هار 

ندش فرحنم  نتفر و  جک  هار  هب 

اَْنمِّوَقَف ِهِیف  اَنْغُز  ْنِإ  َو  اَْنلِّدَعَف ، ِهِیف  اَْنِلم  ْنِإ  َو 

16/44 .رادب راوتسا  ار  ام  میا ، هدش  فرحنم  نآ  رد  رگا  نادرگزاب و  ار  ام  سپ  میا ، هدرک  يورجک  نآ  رد  رگا  و 

تسار هار  ِنابلط  جک  يدوبان  لماع 

اًجَوِع َكِدْصَق  َهاَُغب  ِِهب  ْقَْحما 

62/47 .نادرگ دوبان  دننک ، جک  ار  وت  تسار  هار  دنهاوخ  یم  هک  نانآ  دوخ ،) ّیلو   ) وا هلیسو  هب 

ادخ هار  زا  نافرحنم ، ندنار  نوریب  لماع 

َکِطاَرِص ْنَع  َنِیبِکاَّنلا  ِِهب  ْلِزَأ 

62/47 .نک نوریب  تهار  زا  ار  نافرحنم  دوخ ،) ّیلو   ) وا هلیسو  هب 

دنوادخ ياه  هار  زا  ناگدنوش  فرحنم 

َِکُلبُس ْنَع  َنِیفِرَْحنُْملا  َنِم  ُرِّبَُتت  ْنَمِیف  ِینْرِّبَُتت  َال  َو 

97/47 .نکشن مه  رد  دنا ، هدش  فرحنم  وت  ياه  هار  زا  هک  یناگتسکش  رامش  رد  ارم  و 

تمارک

ادخ یگشیمه  تمارک  ّلحم  رد  ناربمایپ ، اب  ندمآ  درگ 

ُلوَُحت َال  ِیتَّلا  ِِهتَماَرَک  ِّلَحَم  َو  ُلوَُزت ، َال  ِیتَّلا  ِهَماَقُْملا  ِراَد  ِیف  َنِیلَسْرُْملا  ُهَءاَِیْبنَأ  ِِهب  ُّماَُضن  ...اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

لحم تسا و  ینادواج  هک  يراگدنام  يارس  رد  مییآ ، درگ  شا  هداتـسرف  ناربمایپ  اب  نآ ، ببـس  هب  هک  یـساپس  ار ، يادخ  ساپـس  و 
16و10/1 .تسا یگشیمه  هک  یتمارک 

ناگتشرف تمارک  شیازفا 

ْمِِهتَماَرَک یَلَع  ًهَماَرَک  ْمُهُدیَِزت  ًهاَلَص  ْمِْهیَلَع  ِّلَص 
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25/3 .دیازفیب ناشتمارک  رب  یتمارک  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نانآ  رب 

دنوادخ دزن  نیدلاو ، نتشاد  تمارک 

َْکنِم ِهاَلَّصلا  َو  َْکیََدل ، ِهَماَرَْکلِاب  َّيَِدلاَو  َّمُهَّللا  ِصُصْخا  َو 

2/24 .هد صاصتخا  دوخ ، بناج  زا  دورد  دوخ و  دزن  ِتمارک  هب  ارم  ردام  ردپ و  ادنوادخ ، و 

( تشهب رد   ) تمالس هاگیاج  هب  میرکت ، اب  هارمه  ْنیدلاو  ندناسر 

ِهَماَلَّسلا َنِطاَوَم  ِهَماَرَْکلِاب  اَمُهْغَِّلب 

14/24 .ناسر یتمالس  ياه  هاگیاج  هب  تمارک  اب  ار  ناشیا 

تمارک يارس  رد  نادنزرف ، نیدلاو و  ندمآ  درگ  ببس 
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َِکتَماَرَک ِراَد  ِیف  َِکتَْفأَِرب  َعِمَتَْجن  یَّتَح  اَمِهِیف  ِینْعِّفَشَف  ِیل  َُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَس  ْنِإ  َو  َِّیف ، اَمُهْعِّفَشَف  اَمَُهل  َُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَس  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 

سپ تفرگ ، یـشیپ  نم  يارب  تشزرمآ  رگا  .نادرگ و  نم  عیفـش  ار  نانآ  سپ  تفرگ ، یـشیپ  ناشیا  يارب  تشزرمآ  رگا  ادنوادخ و 
.مییآ درگ  وت  تمارک  يارس  رد  وت  رهم  هب  ات  .امرف  نانآ  عیفش  ارم 

15/24

تمارک لزانم  مالسا و  نارادزرم 

ِهَماَرَْکلا ِلِزاَنَم  ...ْنِم  اَهِیف  َتْدَدْعَأ  اَم  ْمِهِراَْصبَِأل  اَْهنِم  ْحَِّول 

.زاس نایامن  ناشناگدید  لباقم  رد  تمارک ، ياهارس  زا  يا  هتخاس  هدامآ  تشهب )  ) نآ رد  ار  هچنآ 

4/27

یهلا تمارک  هب  ندیسر  ناملسم و 

اًرِـضاَح اًضَوِع  ِِهْلِعف  ْنِم  ُهْضِّوَع  َو  ٍْلثِِمب ، اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَـف  ...ِهِراَد  ِیف  اًِـطباَُرم  ْوَأ  اًـیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْـسُم  اَـمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
َِکتَماَرَک ْنِم  َُهل  َتْدَدْعَأ  ...اَم  َیلِإ  ُْتقَْولا  ِِهب  َیِهَْتنَی  ْنَأ  َیلِإ  ِِهب ، یَتَأ  اَم  َروُرُس  َمَّدَق َو  اَم  َعْفَن  ِِهب  ُلَّجَعَتَی 

شاداپ نوگمه  گنـسمه و  ار  يو  سپ  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
شیپ هچنآ  دوس  هک  نک  اطع  دقن  ِضوع  ار  شراک  هد و  شاداپ  وا ،

شیارب تا  یگرزب  زا  هچنآ  هب  دـسر ، نایاپ  هب  وا  نامز  هک  هاگنآ  ات  .دـنک  تفایرد  يدوز  هب  هداد ، ماجنا  ار  هچنآ  يداش  هداتـسرف و 
.دسرب يا ، هدرک  هدامآ 

16/27

هدنب يارب  تمارک ، ياهرتسب  ندرتسگ 

َِکتَماَرَک َداَهِم  ِینْشِْرفَأ 

1/41 .رتسگب نم  يارب  ار  تتمارک  ياهرتسب 

هدنب تمارک  نتشگ  لماک  هلیسو 

َِکناَْرفُِغب ِیتَماَرَک  ْلِمْکَأ 
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4/41 .نادرگ لماک  ارم  تمارک  تشزرمآ ، هب 

تمارک لزانم  هب  ندیسر  هلیسو 

ِهَماَرَْکلا ِلِزاَنَم  ِفَرْشَأ  َیلِإ  اََنل  ًهَلیِسَو  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا 

8/42 .هد رارق  تمارک  ياه  لزنم  نیرت  فیرش  هب  ندیسر  ببس  ام  يارب  ار  نآرق 

یهلا تمارک  نیرتهب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

َِکتَماَرَک َِکلْضَف َو  َكِْریَخ َو  ْنِم  ُلُمْأَی  اَم  َلَْضفَأ  اَِهب  ُهُغِّلَُبت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َّمُهَّللا  ِّلَص 

، دراد وزرآ  هـک  یتــمارک  لــضف و  ریخ و  نـیرترب  هـب  ار  وا  نآ  اــب  هـک  يدورد  .تـسرف  دورد  شنادــناخ  دـّـمحم و  رب  ادــنوادخ 
21/42 .یناسرب

شناتسود هب  ادخ ، هدش  هداد  هدعو  تمارک 

َِکتَماَرَک ْنِم  َكَءاَِیلْوَأ  َتْدَعَو  اَِمل  ِهِیف  اَْنلِّهَأ 
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12/44 .امن راوازس  يا ، هداد  هدعو  تناتسود  هب  هک  دوخ  تمارک  هب  هام )  ) نیا رد  ار  ام 

یهلا تمارک  هب  ندیسر 

َِکتَماَرَک َیلِإ  َلوُصُْولا  ...اَنَتْرََّصب 

.يدومن انیب  تتمارک ، هب  ندیسر  هار )  ) هب ار  ام 

19/45

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  یهلا ، تمارک  نتخاس  ناوارف 

َِکتَماَرَک َِکلَِحن َو  ْنِم  اَِهب  ْمَُهل  ُلِزُْجت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

57/47 .يزاس رایسب  ناشیا  يارب  ار  تتمارک  ششخب و  نآ  اب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 

یهلا تمارک  یناوارف  هب  هدنب ، ندنادرگزاب 

َِکتَمْحَِرب َِکتَماَرَک  ْنِم  ِرِیثَْکلِاب  ِینَِیْنُثت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

.ینادرگزاب دوخ  ششخب  ِيرایسب  هب  ارم  شیوخ  تمحر  اب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم ، يادخ 

10/52

راتفر رادرک 

دب کین و  ياهرادرک  هب  ادخ ، نداد  ازج 

یَنْسُْحلِاب اُونَسْحَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَی  اُولِمَع َو  اَِمب  اوُءواَسَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل 

.دنک تیانع  وکین  شاداپ  ار  ناراکوکین  دهد و  ازج  ناشرادرک  راک و  قفو  رب  ار  ناراکدب  ات 

6/1 ، 7/6

ناگدنب رد  اهرادرک ، مادنا  ندنادرگ  راوتسا 

ِلاَمْعَْألا َحِراَوَج  اَنِیف  َتَْبثَأ  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

20/1 .تخاس تباث  ام  رد  ار  اهرادرک  راک و )  ) ياضعا هک  ار  يادخ  ساپس  و 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  ناوریپ  دزن  ترخآ ، يارب  لمع  ّتیبوبحم 

ِلِجْآِلل َلَمَْعلا  ُمِْهَیلِإ  َبِّبَُحت 

.ینک بوبحم  ناشرظن  رد  ار  ترخآ  يارب  لمع 

16/4

ناشرادرک يدب  هب  ناگدنب ، ندرکن  اوسر 

اَِنلاَمْعَأ ِءوُِسب  ْمُهَْدنِع  اَنِزُْخت  َال 

.نادرگن 15/6 اوسر  نامراتفر  یتشز  ببس  هب  اهنآ  دزن  ار  ام 

ریخ لمع  ماجنا  قیفوت 

ِْریَْخلا ِلاَمِْعتْسِال  اَنِماَّیَأ ، ِعیِمَج  ِیف  ِهِذَه َو  اَِنتَْلَیل  اَذَه َو  اَنِمْوَی  ِیف  اَنْقِّفَو 

، نامیاهزور همه  رد  ام و  بشما  ام و  زورما  رد 
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18/6 .هد قیفوت  یکین  ماجنا  يارب  ار  ام 

لمع رد  يدنسپدوخ 

اَِنلاَمْعَِأب َبِْجُعن  ْنَأ  ...َِکب  ُذوُعَن 

5/8 .میشاب دنسپدوخ  نامیاهراک  رد  هکنیا  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ 

يرامیب لاح  رد  رامیب ، يارب  يا  هزیکاپ  ياهرادرک  نتشون 

...ِهِیف َرَّکَف  ٌْبلَق  َال  اَم  ِلاَمْعَْألا ، ِّیِکَز  ْنِم  ِناَِبتاَْکلا  َِیل  َبَتَک  اَم  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف  َو 

5/15 .هدیشیدنین نآ  رد  یلد  هک  دنتشون ، نم  يارب  ار  يا  هزیکاپ  ياهرادرک  لامعا ، ناگدنسیون  ْيرامیب  نآ  نیب  رد  و 

هدنب یگدنمرش  رادرک و  يدب 

ِیلَمَع ِءوُِسل  َْکنِم  ٌءاَیَح  َِکلَذ  ُّلُک 

20/16 .مراد دوخ  يرادرکدب  زا  هک  تسا  یمرش  يور  زا  اهنیا  همه 

نتفرن ناطیش  رادرک  راب  ریز 

ِِهلَمَع َراَْکنِإ  اََنبُوُلق  ْبِرْشَأ  َّمُهَّللا َو 

8/17 .زاس باریس  وا  راکنا  زا  ار  ام  ياه  لد  ادنوادخ و 

اهرادرک نیرتهب 

ِلاَمْعَْألا ِنَسْحَأ  َیلِإ  ِیلَمَِعب  ...ِهَْتنا  َو 

.زاس یهتنم  لامعا  نیرتهب  هب  ار  ملمع  و 

1/20

یهلا وفع  هدنب و  رادرک 

َكَْوفَع ِِهب  ُّقِحَتْسَأ  اَم  ِیلَمَع  ِیف  َال  َو  َکَتَرِفْغَم ، ِیل  ُبِجُوی  اَم  يِْدنِع  َْسَیل  ...ُتْدَفَو َو  َِکتَرِفْغَم  َیلِإ  َّمُهَّللا 

هک يزیچ  ملمع  رد  تسین و  نم  رد  ددرگ ، وت  ندـیزرمآ  بجوم  هچنآ  هک  یلاـح  رد  .ما  هدروآ  يور  تشزرمآ  يوـس  هب  ادـنوادخ 
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15/20 .درادن دوجو  موش  وت  وفع  راوازس 

لامعا هباشت  ماگنه  ، لمع نیرت  هزیکاپ  ماجنا 

اَهاَکْزَِأل ُلاَمْعَْألا  ِتََهباَشَت  اَذِإ  ...ِینْقِّفَو 

21/20 .هد مقیفوت  اهنآ  نیرت  هزیکاپ  هب  دیدرگ ، رگیدکی )  ) هیبش لامعا  هک  یماگنه 

لمع اب  ملع 

ٍلاَمِْعتْسا ِیف  اًْملِع  ...ِیْنقُزْرا  َو 

27/20 .امرف يزور  لمع ، اب  ملع  ارم  و 

هدنب رادرک  ندنادرگ  وکین 

ِیلَمَع ِیلاَوْحَأ  ِعیِمَج  ِیف  ْنِّسَح 

.نادرگ وکین  ملاوحا ، همه  رد  ار  ملمع 

28/20

دنوادخ هدننکدونشوخ  یلمع 

یَضَْرت ُّبُِحت َو  اَِمب  ََکل  ِلَمَْعلِاب  ...َّیَلَع  ُْنْنما  َو 
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.راد ینازرا  نم  هب  ار  يوش  یم  دونشوخ  يراد و  تسود  هچنآ  هب  تدوخ -  يارب  لمع -  و 

13/21

ادخ يارب  لمع  رد  تبظاوم  تبغر و 

ِیتَرِخِآل ََکل  ِلَمَْعلا  ِیف  َهَبْغَّرلا  ِیْنقُزْرا 

8/22 .نادرگ ما  يزور  ار ، وت  يارب  لمع  رد  تبغر  ْمترخآ  يارب 

ادخ یگدنب  هب  ندرک  لمع 

اَمُْهنِم َّیَلَع  ُدِرَی  اَِمب  َنوُکَأ  یَّتَح  ِبَضَْغلا ، اَضِّرلا َو  ِلاَح  ِیف  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدـلا َو  ِیف  َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحِالا  َو  اَـیاَطَْخلا ، َنِم  َظُّفَحَّتلا  ِیْنقُزْرا  َو 
َِکتَعاَِطب اًِلماَع  ٍءاَوَس ، ٍَهلِْزنَِمب 

زا هچنآ  هب  ات  .هد  يزور  ترخآ  ایند و  رد  اه ، شزغل  زا  يراد  نتـشیوخ  اهاطخ و  زا  يراددوخ  مشخ ، يدونـشوخ و  لاـح  رد  ارم  و 
13/22 .مشاب تتعاط  هب  لماع  هتشاد ، ناسکی  یلاح  دسر ، یم  نم  هب  مشخ ) يدونشوخ و   ) ود نآ 

هتسیاش لمع  زا  هدنب ، یگدنرادزاب  ناطیش و 

ُْهنَع اَنَطَّبَث  ٍِحلاَص  ٍلَمَِعب  اَنْمَمَه  ْنِإ 

7/25 .درادزاب نآ  زا  ار  ام  ناطیش ) ، ) میدرک يا  هتسیاش  راک  دصق  هچنانچ 

ایاطخ یکرچ  هدنیوش  یلامعا 

یِّنَع اَیاَطَْخلا  َسَنَد  ِِهب  ُلِسْغَت  اَِمل  ِلاَمْعَْألا  َنِم  ِینْقِّفَو 

نم زا  ار  اهاطخ  یکرچ  نآ  اب  هک  ییاهراک  هب  ارم 

13/31 .هد قیفوت  ییوشب ،

هدنب رادرک  هب  ادخ  ییاناد 

َتِْملَع اَم  ِیل  ْرِفْغاَف  ُْتلِمَع  اَِمب  ُمَلْعَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

17/31 .زرمایب یناد ، یم  نم  زا  هانگ )  ) هچنآ سپ  .يرتاناد  میاهراک ، هب  وت  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ 

شرادرک يدب  هب  هدنب ، ندوبن  نادان 
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يَِرثَأ ِءوُِسب  یِّنِم  ٍلْهَج  ْنَع  ِِهب  ُْتقَطَن  اَم  ُّلُک  اَمَف 

.تسین 26/31 مرادرک  يدب  هب  لهج  زا  متفگ ، هچ  ره  سپ 

هدنب رادرک  ِفعض 

اًلَمَع ُفیِعَّضلا  ُْدبَْعلا  اَنَأ 

.تسا فیعض  شلمع  هک  متسه  يا  هدنب  نم 

9/32

ادخ مشخ  يراوازس  هدنب و  رادرک 

ِهِرْدَغ َراَذِع  یِّنَع  َلَتَف  َکَتَطْخَس ، ِییْعَس  ِءوُِسب  ُْتبَجْوَتْسا  ...اَذِإ  ...

13/32 .دنادرگرب نم  زا  ار  شا  هلیح  نانع  وت ) نمشد   ) سپ متشگ ، راوازس  ار  تمشخ  مرادرک ، یتشز  اب  هک  نیمه  ...

راکهنگ ربنامرف و  رادرک  یهلا و  ناسحا 

ُْهنَع ُُهلَمَع  ُرُصْقَی  اَِمب  اَمُْهنِم  ٍّلُک  یَلَع  َْتلَّضَفَت 

يزیچ راکهنگ ،) ربنامرف و   ) نانآ زا  کی  ره  هب 
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.تسا نآ  زا  رتمک  شلمع  هک  يا  هدومن  لّضفت 

11/37

لمع رد  قیفوت  هب  ندیسر  ببس 

ِیلَمَع ِیف  ِقِیفْوَّتلا  َیلِإ  ِِهب  ُلِصَأ  اَم  َكاَدُه  ْنِم  ِینْدِز 

16/37 .مسرب ملمع  رد  قیفوت  هب  نآ  اب  هک  ازفیب ، میارب  ار  دوخ  تیاده 

وزرآ ندنادرگ  هاتوک  تسرد و  رادرک 

ِلَمَْعلا ِقْدِِصب  اَّنَع  ُهْرِّصَق  َو  ِلَمَْألا ، َلوُط  اَنِفْکا  َو 

1/40 .نک هاتوک  ام  زا  ار  نآ  نیتسار ، لمع  اب  رادزاب و  زارد  يوزرآ  زا  ار  ام  و 

ادخ هب  تشگزاب  ندرمش  دنُک  هتسیاش و  لامعا 

َْکَیلِإ َریِصَْملا  ُهَعَم  ُئِْطبَتْسَن  اًلَمَع  ِلاَمْعَْألا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ْلَعْجا 

3/40 .میرامش دنُک  ار  وت  يوس  هب  تشگزاب  نآ  اب  هک  هد  رارق  ام  يارب  یلمع  هتسیاش ، لامعا  زا 

ناراکهبت رادرک  هدننک  حالصا  ادخ ،

َنیِدِسْفُْملا ِلَمَع  َِحلْصَتْسُم  ...اَی 

5/40 .ناراکهبت لمع  حالصا  ناهاوخ  يا 

لدع يوزارت  هدنب و  رادرک 

ِیلَمَع ِفاَْصنِْإلا  ِناَزیِم  یَلَع  ْلِمَْحت  َال 

2/41 .راذگن فاصنا  يوزارت  رد  ار  ملمع 

اهنآ ندرگ  رد  ناگدنب ، رادرک 

ِقاَنْعَْألا ِیف  َِدئاَلَق  ُلاَمْعَْألا  ِتَراَص  َو 

.ددرگ اه  ندرگ  رد  ياهدنب  ندرگ  لامعا ، و 
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13/42

ناضمر هام  هزیکاپ  ياهرادرک  ياه  یگژیو 

ِبُویُْعلا َنِم  ُِفنْأَتْسَن  اَّمِم  ِهِیف  اَنُمِصْعَت  َو  ِبُونُّذلا ، َنِم  ِِهب  اَنُرِّهَُطت  اَِمب  ِهَیِکاَّزلا  ِلاَمْعَْألا  َنِم  ِهِیف  َْکَیلِإ  َبَّرَقَتَن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 

زا نآ ، اـب  ار  اـم  هلیـسو  نیدـب  هک  مییوج  یم  بّرقت  وت  يوس  هب  هتـسیاش  لاـمعا  اـب  هاـم )  ) نآ رد  هک  هد ، قیفوت  هاـم  نآ  رد  ار  اـم  و 
11و10/44 .ینک يرادهگن  ار  ام  هام )  ) نیا رد  هزات  ياه  بیع  هب  ندش  هدولآ  زا  ینک و  كاپ  ناهانگ 

ناضمر هام  رد  لامعا ، نتشگ  ناوارف 

ُلاَمْعَْألا ِهِیف  ْتَرُِشن  ...ٍرْهَش  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.تشگ 25/45 هدرتسگ  نآ  رد  لامعا  هک  یهام  وت  رب  دورد 

ادخ ّقح  ندروآ  تسد  هب  هتسیاش و  لمع 

ِرْهَّدلا ِروُهُش  ْنِم  ِْنیَرْهَّشلا  ِیف  َکِّقَِحل  اًکَرَد  ُنوُکَی  اَم  ِلَمَْعلا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ِرْجَأ 

ام يارب  دـشاب ، راگزور  ياه  هام  زا  هدـنیآ ) هتـشذگ و  ناضمر   ) هاـم ود  رد  وت  ّقح  نتفاـیرد  ببـس  هک  ار  هچنآ  هتـسیاش ، لاـمعا  زا 
46/45 .نادرگ هتسویپ 
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كدنا لمع  هب  ادخ  نداد  ازج 

َُهل ُلَمُْعی  اَم  َریِسَی  ُرُکْشَی  ...ْنَم  اَی 

6/46 .دراد یم  ساپس  دوش ، یم  ماجنا  وا  يارب  هک  ار  یلمع  كدنا  هک  یسک  يا 

هدش هداتسرف  شیپ  هتسیاش  رادرک 

َكَدیِحَْوت ُْتمَّدَق  ْدَقَف  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ُهُومَّدَق  اَم  ْمِّدَقُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو 

هداتـسرف شیپ  ار ، وـت  نتـسناد  هناـگی  یلو  مداتـسرفن ، شیپ  دـنا ، هداتـسرف  شیپ  اـهنآ  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياـهراک  نم  هچرگ  اـنامه 
72/47 .ما

ُُهْتمَّدَق ٍِحلاَص  ٍلَمَِعب  یِّنِم  ًهَِقث  َِکتآ  َْمل  یِّنِإَف 

6/48 .ما هدماین  وت  هاگرد  هب  مشاب ، هداتسرف  شیپ  هک  يا  هتسیاش  لمع  هب  نانیمطا  اب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 

وکین رادرک  هب  هدنب ، ندرک  يرای 

ِلَمَْعلا ِنَسْحَتْسُم  ...یَلَع  یِّنِعَأ  َو 

.امرف ما  يرای  وکین  رادرک  نتشاد )  ) رب و 

113/47

نامیا لها  نیب  رد  تعاط ، هب  لمع  ندومن  میسقت 

ُْهنِم ِیبیِصَن  یِّظَح َو  َرِّفَُوت  ْنَأ  ...َِکتَعاَِطب  ٍلَمَع  ...ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَسَق  اَمْهَم  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

هاگره هک  میامن  یم  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ ،

.نادرگ دایز  نآ  زا  ارم  بیصن  هرهب و  ییامن ، یم  تمسق  ار  تتعاط  هب  لمع  تنامیا ، اب  ناگدنب  نایم 

2/48

یهلا شزرمآ  هدنب و  رادرک 

ِیلَمَِعب یِّنِم  َُقثْوَأ  َِکتَمْحَر  َِکتَرِفْغَِمب َو  یِّنِإ 
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4/48 .تسا رتشیب  ملمع  هب ) منانیمطا   ) زا وت ، تمحر  شزرمآ و  هب  منانیمطا  انامه 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  يدابع  درکلمع 

ُماَلَّسلا ِْهیَلَع  ُلَعْفَی  َناَک  اَذَکَه  ٍهَّرَم  َْفلَأ  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  یِّلَُصت  َو  ََکل ، اََدب  اَِمب  وُعْدَت  َُّمث  ...

نینچنیا داب -  وا  رب  دورد  هک  ماما -  هک  تسرف  دورد  راب  رازه  شنادناخ  دّمحم و  رب  دش و  راکشآ  تیارب  ار  هچنآ  نک  اعد  سپس  ...
.داد یم  ماجنا 

28/48

ادخ نامرف  هب  ناگدنب ، نیرت  هدننک  لمع 

َِکتَعاَِطب ْمُُهلَمْعَأ  ََکل  ْمُهُعَضْخَأ  َو 

2/52 .تسوت نامرف  هب  ناشیا  نیرت  هدننک  لمع  وت ، زا  نانآ  نیرت  عضاخ  و 

شرادرک اب  هدنب ، نتشگ  كاله 

ِینَکَلْهَأ ِیلَمَع 

7/52 .هدنکفا تکاله  هب  ارم  ملمع 

دوخ رادرک  ندرمش  كدنا 
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ِیلَمَِعل الِقَتْسُم  یِْسمُأ  ُِحبْصُأ َو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.منیب یم  كدنا  ار  ملمع  هک  یلاح  رد  مروآ ، یم  ماش  هب  ار  حبص  حبص و  هب  ار  بش  نم  ادنوادخ ،

7/52

شیوخ رادرک  يوُرِگ  رد  هدنب 

ِیلَمَِعب ُنَهَتْرُْملا  ...اَنَأَف 

.مشیوخ لمع  ناگورگ  نم  ور  نیا  زا  ...

1/53

ادخ دزن  شلمع ، ببس  هب  یلماع  ّتیبوبحم 

ِِهب َلِمَع  ْنَم  ِِهب  ُّبُِحت  اًلَمَع  َُکلَأْسَأ 

.يراد تسود  دهد ، ماجنا  ار  نآ  هک  ار  یسک  ره  نآ  ببس  هب  هک  منک  یم  تساوخرد  ار  یلمع  وت  زا 

3/54

ادخ نید  ندرکن  اهر  هب  رجنم  یلمع 

َکِْقلَخ ْنِم  ٍدَحَأ  َهَفاَخَم  َِکنیِد  ْنِم  اًْئیَش  ُهَعَم  ُكُْرتَأ  َال  اًلَمَع  َِکتاَضْرَم  ِیف  ِیْنلِمْعَتْسا 

6/54 .میامنن اهر  تناگدیرفآ  زا  یسک  سرت  رطاخ  هب  ار ، وت  نید  زا  يزیچ  نآ  اب  هک  رامگب  يراک  هب  تا  يدونشوخ  هار )  ) رد ارم 

یسرک

هیاپ دنلب  یسرک  اب  هدننک  يربارب  یساپس 

یهلا

َعِیفَّرلا َکَّیِسْرُک  ُلِداَُعی  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

41و36/47 .دیامن يربارب  تا  هیاپدنلب  یسرک  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

ششخب مَرَک 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1929 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ ندوب  هدنشخب 

ٌمیِرَک ٌداَوَج  َکَّنِإ 

.يراوگرزب هدنشخب و  رایسب  وت  هک  یتسرد  هب 

26/3

ٌمیِرَک ٌعِساَو  َکَّنِإ 

24/13 .یتسه رایسب  ششخب  عیسو و  تمحر  ياراد  وت  انامه 

ُمیِرَْکلا ُباَّهَْولا  ...َکَّنِإ 

.دوش 7/15 یمن  مامت  تیاطع  هک  هدنشخب  رایسب  ییوت  انامه 

ٌمیِرَک ٌعِساَو  َکَّنِإَف 

7/22 ، 28/48 .يا هدنشخب  ِرگناوت  وت  اریز 

ُمیِرَْکلا ُداَوَْجلا  َْتنَأ 

6/30 .راوگرزب هدنشخب  رایسب  ییوت 

ٌمیِرَک ٌناَّنَم  َکَّنِإ 

.یتسه میرک  هدنهد  تمعن  رایسب  وت  انامه 

16/37

َِکتَمِْعِنب یَقْشَی  ...اَْلیَِکل  َِهبْوَّتلا  َیلِإ  ْمُهَتَلَجاَعُم  ُكُْرتَت 
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ُمیِرَک اَی  َكِْوفَع  ْنِم  اًمَرَک  ِْهیَلَع ، ِهَّجُْحلا  ِفُداََرت  َدَْعب  ...اَّلِإ  ْمُهُّیِقَش 

ياه تّجح  زا  سپ  رگم  .ددرگن  تخبدب  وت ، تمعن  هلیسو  هب  ناشتخبدب  ات  ینک ، یم  كرت  ار  ناشیا  رفیک  رد  باتش  هبوت ، ماگنه  ات 
!. میرک يا  تسوت ، تشذگ  زا  تمارک ، همه ) نیا   ) هک .وا  رب  ندروآ  یپایپ 

9/45

ُمِّرَکَتُْملا ُمیِرَْکلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

4/47 .تمارک تیاهن  رد  مرک  اب  رایسب  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

ُمَرْکَْألا ُمیِرَْکلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

8/47 .راوگرزب میرک  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

ُمیِرَک اَی  ُمیِرَک  اَی 

8/48 .راوگرزب يا  راوگرزب ، يا 

هدنب تساوخرد  زا  ادخ ، مرک  نتشگن  گنت 

ٍدَحَأ ِلاَءوُس  ْنَع  ُقیِضَی  َال  َکَمَرَک  َّنَأ  ...ُتِْملَع 

19/13 .ددرگ یمن  گنت  یسک  تساوخرد  زا  وت  ششخب  هک  متسناد 

اهاطخ رد  عیفش  ادخ ، مرک 

َکَمَرَک َياَیاَطَخ  ِیف  ْعِّفَش 

24/31 .نادرگ میاهاطخ  عیفش  ار  تمرک 

سک نیرت  میرک 

َنِیلوُؤْسَْملا ُمَرْکَأ  َکَّنِإ 

20/32 .دوش یم  تساوخرد  اهنآ  زا  هک  یتسه  یسک  نیرت  هدنشخب  وت  انامه 

ِْهَیلِإ َبِغُر  ْنَم  ُمَرْکَأ  َکَّنِإ 
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56/45 .هدش تساوخرد  وا  زا  هک  یتسه  یسک  رت  میرک  وت  هک  یتسرد  هب 

ادخ زا  رت  میرک  يا ،) هدنشخب   ) ِدوجو مدع 

َْکنِم یَِهلِإ  اَی  ُمَرْکَأ  ْنَمَف 

؟ تسیک وت  زا  رت  میرک  نم ، يادخ  يا  سپ 

16/37

ادخ وفع  زا  یمرک  یهلا و  تّجح  مامتا 

ُمیِرَک اَی  َكِْوفَع  ْنِم  اًمَرَک  ِْهیَلَع ، ِهَّجُْحلا  ِفُداََرت  َدَْعب  ...اَّلِإ  ...ْمُهُِکلاَه  َْکیَلَع  َِکلْهَی  اَْلیَِکل  َِهبْوَّتلا  َیلِإ  ْمُهَتَلَجاَعُم  ُكُْرتَت 

تّجح زا  سپ  رگم  .دوشن  كاله  وت  رطاخ  هب  ناشیا ، هدـنوش  كاله  ات  ینک ، یم  كرت  ار  ناـشیا  رفیک  رد  باتـش  هبوت ، ماـگنه  اـت 
!. میرک يا  تسوت ، تشذگ  زا  تمارک ، همه ) نیا   ) هک .وا  رب  ندروآ  یپایپ  ياه 

9/45

ادخ مرک  نایاپ  اهوزرآ و  تشگزاب 

ِتاَجاَْحلِاب َکِمَرَک  يَدَم  َنوُد  ُلاَمْآلا  ِتَفَرَْصنا 

12/46 .تسا هدش  هدروآرب  اه  تجاح  اب  تمرک ، نایاپ  هب  ندیسر  زا  شیپ  اهوزرآ 
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یهلا مرک  ندش  رت  لماک 

َلَمْکَأ َکُمَرَک  َو  َغَْلبَأ ، َُکتَّجُح  َنوُکَِتل  َْلب  ًهاَراَدُم ، َكُراَِظْتنا  َال  َو  ًهَْلفَغ ، َکُکاَْسمِإ  َال  َو  اًنْهَو ، َُکلاَْهمِإ  َال  َو  اًزْجَع ، َُکتاَنَأ  ْنُکَت  َْمل 

ریخأـت هب  و  تلفغ ، يور  زا  هن  تا  يراددوخ  و  یتسـس ، يور  زا  هن  تنداد  تلهم  تسا و  هدوبن  یناوتاـن  يور  زا  وت  ندومن  گـنرد 
22/46 .دشاب رت  لماک  وت  مرک  و  رتاسر ، وت  تّجح  هک  تسنآ  يارب  هکلب  .تسا  ندرک  یمرن  يور  زا  هن  تنتخادنا 

مرک ياهتنم  رد  ادخ ،

ُمِّرَکَتُْملا ُمیِرَْکلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

4/47 .تمارک تیاهن  رد  مرک  اب  رایسب  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

هدنشخب میرک و  ِدنوادخ 

ُمَرْکَْألا ُمیِرَْکلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

8/47 .هدنشخب رایسب  ِمیرک  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

( تمعن  ) یناوارف یهلا و  مرک 

ِهِرُوفُِوب َدیِزَْملا  َکِمَرَِکب  ُبِجُوی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

.دَنادرگ مزال  ار  تمعن )  ) یناوارف تمرک ، هارمه  هب  شا  يرایسب  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

48و36/47

ادخ مرک  هب  ندومن  دامتعا 

ُلِکَّتَأ َکِمَرَک  َكِدوُج َو  یَلَع  َو  ُلَّکََوتَأ ، َْکیَلَع 

11/52 .مدنب یم  لد  وت  تمارک  ششخب و  رب  اهنت  منک و  یم  لّکوت  وت  رب  طقف 

: ددرگ یم  نآ  بجوم  ادخ  مرک  هچنآ 

هدنب اب  ندومن  راتفر  ناسحا  اب  .أ 

ِلُّضَفَّتلا یَلَع  َکِمَرَِکب  ِیْنلِمْحا  َو 
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20/13 .امن راتفر  ناسحا  هب  نم  اب  شیوخ  لضف  هب  و 

هدنب اب  يراتفر ، شوخ  .ب 

ِیْنلِجاَُعت ْمَلَف  َکِمَرَِکب  ِینَْتیَّنََأت 

32/16 .يدرکن باتش  مرفیک  رد  يدومن و  ارادم  نم  اب  تششخب  اب 

هدنب ندومن  حالصا  .ج 

َکِمَرَِکب ِینِْحلْصَأ 

21/20 .امرف حالصا  ارم  شیوخ ، مرک  هب 

هدنب تّدم  هاتوک  لمع  هب  هنادواج  شاداپ  .د 

ِهَِدلاَْخلا ِهَلیِوَّطلا  ِهَّدُْملِاب  ِهَِیناَْفلا  ِهَریِصَْقلا  ِهَّدُْملا  یَلَع  ُهَْتیَزاَج  َکِمَرَِکب  َکَّنَِکل  ...

12/37 .يداد یگشیمه  ِتّدمزارد  شاداپ  رذگدوز ، ِتّدم  هاتوک  لمع  ربارب  رد  تمرک  اب  ار  وا  وت  یلو  ...
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وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ادخ ، دورد  نداتسرف  ه ._

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َْکیَلَع  َُکْتلَأَس  اَم  ِناَوَه  َکِمَرَک َو  َكِدوُِجب َو  َُکلَأْسَأَف 

1/48 .یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  وت ، رب  مدومن  تساوخرد  هچنآ  یناسآ  تمرک و  ششخب و  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ 

يرَک

هدنب هرابرد  هدنراد ، دب  دصق  شوگ  نتخاس  رک 

ُهَعْمَس يِرْکِذ  ْنَع  َّمُِصت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

رک نم ، دای  ندینش )  ) زا ار  شـشوگ  ات  هد ، رارق  يّدس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرـصنم  نم  زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دصق  سک  ره  و 
.يزاس

8و7/23

دنسپان هیرک 

برقع مُد  ژک 

يداسک

ریذپان داسک  یتراجت 

ِِهتَّدَوَم ِیف  َرُوبَت  َْنل  ًهَراَِجت  َنوُجْرَی  ِِهتَّبَحَم ، یَلَع  َنیِوَْطنُم  اُوناَک  ْنَم 

.دنتشاد داسک  نودب  یتراجت  هب  دیما  شا  یتسود  رد  هدنارورپ ، لد  رد  ار  وا  ّتبحم  هک  اهنآ 

5/4

بسک

شیاه هدش  بسک  هب  یسفن ، ره  نداد  ازج 

َنوُمَلُْظی َال  ْمُه  ْتَبَسَک َو  اَِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يَزُْجت  َمْوَی 

12/1 .دننیبن متس  زگره  نانآ  دوش و  هداد  ازج  هدرک ، بسک  هچنآ  هب  سک  ره  هک  يزور 
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َنوُمَلُْظی َال  ْمُه  ْتَبَسَک َو  اَِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يَزُْجت  َمْوَی  ِتاَهَّمُْألا  ِءَابْآِلل َو  ِقوُقُْعلا  ِلْهَأ  ِیف  ِیْنلَعَْجت  َال 

متـس ناشیا  زگره  دوش و  هداد  ازج  هدرک ، هچنآ  هب  یـسفن  ره  هک  زور  نآ  رد  هدن ، رارق  ناردام  ناردپ و  ناگدـش  قاع  هرمز  رد  ارم 
11/24 .دنوشن

فارتعا یهددوس  هدش و  بسک  ياه  يدب 

؟ ُْتبَسَتْکا اَم  ِءوُِسب  َكَْدنِع  يِراَْرقِإ  یَِهلِإ ، اَی  ِینُعَْفنَی ، ْلَهَف 

؟6/12 دهد یم  دوس  ارم  ما ، هداد  ماجنا  هک  يا  يدب  هب  رارقا  وت  دزن  ایآ  نم  يادخ  يا 

رایسب تمحز  اب  يزور ، بسک 

ِباَِستْکِالا َهَنوُؤَم  ِینِفْکا  َو 

987 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1936 

http://www.ghaemiyeh.com


24/20 .رادرب نم  زا  ار  رایسب  تمحز  اب  يزور  ندروآ  تسد  هب  و 

نتفرن بسک  بقاوع  يدب  راب  ریز  ببس 

ِبَسْکَْملا ِتاَِعبَت  َرْصِإ  َلِمَتْحَأ  ...اَلَف  ٍباَِستْحا ، ِْریَغ  ْنِم  ِیْنقُزْرا 

24/20 .مورن بسک  ِدب  ياهدمایپ  راب  ریز  ات  هد ، يزور  باسح  یب  ارم 

رایسب ياه  يدب  باستکا 

َنیِرِظاَّنلا َنوُد  اَْهیَلَع  َِعلَّطُْملا  َْتنُک  ...اَهاَْنبَسَتْکا  ٍهَئِّیَس  ...ْمَک 

2/34 .ناگدننیب رگید )  ) هن يدوب  علّطم  نآ  رب  وت  و ) ، ) میدرک بسک  ار  نآ  هک  يا  يدب  رایسب  هچ 

هدومن بسک  هدنب  هچنآ  رب  ادخ ، يریگ  هدرخ  مدع 

ُْتبَسَتْکا اَِمب  ِینِْشقاَُنت  َال  َو 

.ریگم تخس  نم  رب  مدرک ، بسک  هچنآ  هب  و 

2/41

فوسک

فوسک یگدنزورف و  هب  هام ، يرازگ  تمدخ 

ِفوُسُْکلا ِهَراَنِْإلا َو  ...ِناَصْقُّنلا َو  ِهَداَیِّزلِاب َو  َکَنَهَْتما 

یناشفرون و و  یتساک ، ینوزف و  اب  ار  وت 

2/43 .تفرگ تمدخ  هب  یگتفرگ ،

تشک

ناراب اب  تشک ، ندنایور 

َعْرَّزلا ِِهب  اََنل  ُِتْبُنت  ...اًیْقَس  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

5/19 .امن باریس  ینایورب ، نامیارب  شا  هلیسو  هب  ار  اه  تشک  هک  یناراب  اب  ار  ام  ادنوادخ 
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لتق نتشک 

رفک

راّفک هیلع  نتساوخ  يرای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه 

َِکب ِْرفُْکلا  ِلْهَأ  یَلَع  اًراَْصِنتْسا  َو  َِکنیِد ، ِزاَزْعِِإل  ُْهنِم  ًهَداَرِإ  ...َِهبرُْغلا  ِداَِلب  َیلِإ  َرَجاَه 

16/2 .دبلط يرای  وت  هب  ِنارفاک  دض )  ) رب دهد و  تّزع  ار  وت  نید  هک  هتساوخ  نیا  رب  .دومن  ترجه  تبرغ  ياهرهش  هب 

هدنب رب  نداهن  ّتنم  رفاک و 

ًهَّنِم َّیَلَع  ٍِرفاَک  َال  ٍرِجاَِفل َو  ْلَعَْجت  َال 

.هدن رارق  ّتنم  نم  رب  رفاک ، راکدب و  يارب 

12/21

هدنب دزن  وا  يارب  یتمعن  رفاک و 
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اًدَی يِْدنِع  َُهل  َال  َو  ًهَّنِم ، َّیَلَع  ٍِرفاَک  َال  ٍرِجاَِفل َو  ْلَعَْجت  َال 

12/21 .هدن رارق  تمعن ، نم  دزن  وا  يارب  ّتنم و  نم  رب  رفاک ، راکدب و  يارب 

نتشاذگناو رفاک  هب  ار  هدنب  تجاح 

ًهَجاَح ْمِْهَیلِإ  ِیب  َال  ...ًهَّنِم َو  َّیَلَع  ٍِرفاَک  َال  ٍرِجاَِفل َو  ْلَعَْجت  َال 

12/21 .هدن رارق  تجاح ، اهنآ  يوس  هب  ارم  ّتنم و  نم  رب  رفاک ، راکدب و  يارب 

رفک نخس  ناطیش و 

ِهِْرفُک ِهَِملَِکب  ِیناَّقََلت  ...َکَتَیِصْعَم  ُْتفَراَق  اَذِإ  ...

13/32 .دش وربور  نم  اب  شرفک  راتفگ  اب  متخادرپ ، تا  ینامرفان  هب  هک  نیمه  ...

رفک ياه  هّرد 

ِقاَفِّنلا یِعاَوَد  ِْرفُْکلا َو  ِهَّوُه  ْنِم  ِِهب  اَنْمِصْعا 

12/42 .رادهگن ییورود  ياه  هزیگنا  رفک و  لادوگ  رد ) طوقس   ) زا ار  ام  نآرق ،)  ) نآ اب 

رفاک دّحوم و  يارب  گرم ، ندومن  رّدقم 

َِکب َرَفَک  ْنَم  َكَدَّحَو َو  ْنَم  َتْوَْملا  َکِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  َْتیَضَق  َکَناَْحبُس 

5/52 .يا هدز  مقر  دیزرو -  رفک  وت  هب  هکنآ  تسناد و  هناگی  ار  وت  هکنآ  تناگدیرفآ -  همه  يارب  ار  گرم  یهّزنم ! كاپ و 

ادخ زج  يدوبعم ، ره  هب  ندیزرو  رفک 

َكِْریَغ ٍدُوبْعَم  ِّلُِکب  ُتْرَفَک 

6/52 .مدیزرو رفک  وت  زج  يدوبعم  ره  هب 

دننامه وفک 

نخس مالک 

هملک
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ّقح هملک  ندیدرگ  دنلب 

َُکتَِملَک ْتَلَع  ...یَّتَح  ْمِهِراَرَق  ِهَحُوبُْحب  ِیف  ْمِْهیَلَع  َمَجَه 

22و21/2 .دیدرگ دنلب  وت ، نخس  هکنیا  ات  .درب  موجه  نانآ  رب  ناشهاگرارق ، نایم  رد 

قح هملک  نتخاس  راکشآ 

ِِهتَِملَک ِراَهْظِإ  ِیف  َدَالْوَْألا  َجاَوْزَْألا َو  اُوقَراَف 

4/4 .دندش ادج  دوخ  نادنزرف  نانز و  زا  وا ، نید  ندومن  راکشآ  هار  رد 

ادخ تاملک  يارب  يا ، هدنهدرییغت  ندوبن 

َِکتاَِملَِکل َلِّدَبُم  َال  ...َکَناَْحبُس 

30/47 .تسین يا  هدنهدرییغت  تتاملک  يارب  یهّزنم ! كاپ و 

یهلا تاملک  ندشن  یناف 

ُدَْفنَت َال  اَمَک  ُدَْفنَی  َال  ...ًهاَلَص  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 
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َُکتاَِملَک

53/47 .دوش یمن  یناف  وت  تاملک  هکنانچمه  دوشن ، یناف  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 

دیلک

تکرب دیلک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ِهَکَرَْبلا ِحاَتْفِم  ...ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

3/2 .تسرف دورد  تکرب -  دیلک  دّمحم -  رب  ادنوادخ 

یهلا تمحر  ياهدیلک  زا  يدیلک  گرم ،

َِکتَمْحَر ِحِیتاَفَم  ْنِم  اًحاَتْفِم  ...ُْهلَعْجا 

.هد رارق  تتمحر  ياهدیلک  زا  يدیلک  ار  نآ 

4/40

ون يراک  يارب  ون  یهام  دیلک  هام ، لاله 

ٍثِداَح ٍْرمَِأل  ٍثِداَح  ٍرْهَش  َحاَتْفِم  َکَلَعَج 

.داد رارق  ون  يراک  يارب  ون  یهام  دیلک  ار  وت 

3/43

كدنا مک 

نامک

قارف زا  سرت  ياهریت  گرم و  نامک 

ِقاَرِْفلا ِهَشْحَو  ِمُهْسَِأب  اَیاَنَْملا  ِسْوَق  ْنَع  اَهاَمَر  َو  ِبُویُْغلا ، ِبُجُح  ْنِم  اَهِْضبَِقل  ِتْوَْملا  ُکَلَم  یَّلََجت  َو 

نامک زا  ییادـج  تشحو  ياهریت  اب  ار  نآ  ددرگ و  راکـشآ  اـه  یناـهنپ  ياـه  هدرپ  زا  اـه ،) ناـج   ) نآ نتفرگ  يارب  گرم  هتـشرف  و 
.دریگ هناشن  اه  گرم 
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13/42

يرای کمک 

نیمک

ریگ نیمک  ِنمشد  ربارب  رد  هدنب ، ییاهنت 

يِرِْکف ِهِیف  ْلِمْعُأ  َْمل  امِیف  ِءاَلَْبلِاب  ِیل  َدَصْرَأ  َو  ِیناَواَن ، ْنَم  ِدَدَع  ِرِیثَک  ِیف  ِیتَدْحَو  ...َیلِإ  یَِهلِإ  اَی  َتْرَظَنَف 

هچنآ رد  منتخاس  راتفرگ  يارب  هدرک و  ینمـشد  نم  اب  هک  یـسک  رامـش  یب  ِنایهاپـس )  ) ربارب رد  ار  ما  ییاهنت  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 
.يدرک هدهاشم  هتسشن ، نیمک  رد  ما ، هدیشیدنین  نآ  هرابرد 

5/49

ناگدنرد دننامه  رگمتس ، نتسشن  نیمک  رد 

ِِهتَسیِرَِفل ِهَصْرُْفلا  ِزاَِهْتنِال  اًراَِظْتنا  ِِهتَدیِرَِطل  ُِعبَّسلا  َءاَبْضِإ  ََّیلِإ  َأَبْضَأ  ...ٍغَاب  ْنِم  ْمَک 

یبسانم تقو  نتـسناد  تمینغ  يارب  یهار  هب  مشچ  اب  شراکـش ، يارب  يا  هدنرد  نتـسشن  نیمک  رد  دننامه  هک  يرگمتـس  رایـسب  هچ 
رد راکش ، يارب 
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7/49 .تسشن نم  نیمک 

ندنَک

تشپ ياه  ناوختسا  ندش  هدنک 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...ِیْبلُص  َِعلَْخنَی  یَّتَح  ََکل  ُْتعَکَر  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

زا يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازـس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  دوش ، هدـنَک  متـشپ  ناوختـسا  ات  منک  عوکر  وت  يارب  ردـقنآ  رگا  نم  يادـخ  يا 
.متسین میاه  يدب 

30/16

نانمشد بولق  ياهدنب  ندنک 

ْمِِهتَِدْئفَأ َِقئاَثَو  ْعَلْخا  َو 

5/27 .نکب ار  ناشلد  ياه  گر  و 

نآ نانکاس  ِلد  ندش  هدنک  خزود و  یندیماشآ 

ْمَُهبُوُلق ُعِْزنَی  َو  اَِهناَّکُس ، َهَِدْئفَأ  َءاَْعمَأ َو  ُعِّطَُقی  يِذَّلا  اَِهباَرَش  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو 

31/32 .مرب یم  هانپ  وت  هب  دَنَک ، یمرب  ار  ناشیاه  لد  دنک و  یم  هراپ  هراپ  ار  شنانکاس  ِلد  هدور و  هک  شا  یندیماشآ  زا  و 

ناگدنب زا  اه ، يراتفرگ  ندنک  نامز 

اَِنتاَِعبَت اَّنَع  ْخَلْسا  َو  ِِهلاَلِه ، ِقاَحِّما  َعَم  اََنبُونُذ  ْقَْحما  َو 

ِهِماَّیَأ ِخاَلِْسنا  َعَم 

.نکب ام  زا  ار  نامیاه  یتخس  شیاهزور ، نتشذگ  اب  نک و  وحم  ار  ام  ناهانگ  هام ، لاله  ندش  وحم  اب  و 

15/44

اَناَیاَطَخ ْنِم  ِرْهَّشلا  اَذَه  ِخاَلِْسنِاب  اَنْخَلْسا  َّمُهَّللا 

49/45 .روآرد اهاطخ  زا  ار  ام  هام ، نیا  نتشذگ  اب  ادنوادخ 
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هدنب لد  زا  ایند ، یتسود  ندنک 

َكَْدنِع اَّمَع  یَْهنَت  ٍهَِّینَد ، اَْینُد  َّبُح  ِیْبلَق  ْنِم  ْعِْزنا 

109/47 .نک َرب  ملد  زا  دراد  یمزاب  تسوت ، دزن  هچنآ  زا  هک  ار  تسپ  يایند  یتسود 

هدنب هنیس  زا  نامیا ، لها  هنیک  ندنکرب 

َنِینِمْءوُْمِلل يِرْدَص  ْنِم  َّلِْغلا  ِعَْزنا 

.نک رب  ما  هنیس  زا  ار  نانمؤم  يارب  نتشاد  هنیک 

127/47

يدنُک

نآ ندروآ  اج  هب  رد  وا  يدنُک  هدنب و  هب  نداد  نامرف 

...ُْهنَع ُتْأَْطبَأَف  .ِِهب  َتْرَمَأ  ٌْرمَأ  ...ِیُنبُجْحَی  ...

2/12 .مدرک يدنک  نآ  ماجنا  رد  نم  يداد و  نامرف  نآ  هب  هک  يرما  وت ،) زا  تساوخرد  زا   ) ارم دراد  یمزاب  ...
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ادخ اب  هدنب ، زاین  زار و  نابز  يدنُک  ّتلع 

َِکتاَجاَنُم ْنَع  ِیناَِسل  َّلَک  ...َكاَِذل  َو  ِیلَمَع ، ِءوُِسل  َْکنِم  ٌءاَیَح  َِکلَذ  ُّلُک 

20/16 .هدمآ دنب  وت  اب  تاجانم  زا  منابز  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  .مراد و  دوخ  يرادرکدب  زا  هک  تسا  یمرش  يور  زا  اهنیا  همه 

نابز ندش  دنُک  ات  ادخ  رکذ 

ٍهَئِّیَس َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...ِیناَِسل  َّلِکَی  یَّتَح  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف  َُکتْرَکَذ  ...َّیَْنیَع َو  ُراَفْشَأ  َطُقْـسَت  یَّتَح  َْکَیلِإ  ُْتیََکب  َْول  یَِهلِإ  اَی 
ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو 

زا منابز  ات  میوگ  ار  وت  رکذ  ردقنآ )  ) تّدم نیا  رد  و  دتفیب ، منامشچ  ياه  کلپ  ات  میرگب  تهاگشیپ  رد  نانچنآ  رگا  نم  يادخ  يا 
30/16 .متسین میاه  يدب  زا  يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  دتفیب ، راک 

هدنب تساوخرد  ندش  اور  يدنُک  هب 

یِّنَع ْتَأَْطبَأ  ْنِإ  ِیل َو  َِکَتباَجِإ  ْنِم  اًِسیآ  ...ِیْنلَعَْجت  َال  َو 

8/21 .هدن رارق  دوش -  رید  هچرگ  تتباجا -  زا  دیماان  ارم  و 

دنزرف هب  یکین  رد  نیدلاو ، يدنُک  مدع 

يِِّرب ِیف  اَمُُهئِْطبَتْسَأ  َال  ...یِّنِإَف 

.مرامش 9/24 یمن  راگنا  لهس  مدوخ ، هب  یکین  رد  ار  نانآ  اریز 

هدنب هرابرد  ادخ ، ناسحا  يدنُک  مدع 

َکِعِینَص ُنْسُح  ِیب  ُئِْطُبی  َال 

.دتفا یمن  بقع  ما  هرابرد  تناسحا  یبوخ 

26/32

ناگدنب باقع  رد  دنوادخ ، يدنُک 

َکِّقَح ْنِم  ٌكَْرت  ِباَقِْعلا  ِهَمِقَّنلا َو  ِتاَوَطَس  ْنِم  ِْهیَلَع  ِِهب  َتْأَْطبَأ  ِباَذَْعلا َو  َنِم  ُْهنَع  َتْرَّخَأ  اَم  ُعیِمَجَف 

تدوخ ّقح  ندرک  كرت  يا ، هدومن  يدـنُک  نآ  ماـجنا  رد  هک  یباـقع  رفیک و  ره  يا و  هتخادـنا  ریخأـت  هب  وا  زا  هک  یباذـع  ره  سپ 
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15/37 .تسا هدوب 

ادخ يوس  هب  تشگزاب  رد  يدنُک 

َْکَیلِإ َریِصَْملا  ُهَعَم  ُئِْطبَتْسَن  اًلَمَع  ِلاَمْعَْألا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ْلَعْجا 

3/40 .میرامش دنُک  ار  وت  يوس  هب  تشگزاب  نآ  اب  هک  هد  رارق  ام  يارب  یلمع  هتسیاش ، لامعا  زا 

( يربنامرف رد   ) وا يدنُک  هدنب و  ندناوخ 

ِینوُعْدَت َنیِح  اًئیَِطب  ُْتنُک  ْنِإ  ِیُنبیُِجتَف َو  َكوُعْدَأ 

.متسه دنُک  یناوخ ، یم  ارم  هک  یماگنه  هچ  رگا  ینک و  یم  تباجا  ارم  سپ  مناوخ ، یم  ار  وت 

11/51

وجتسج شاکنک 

تاذ ْهنُک 
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زینک

( ردام  ) ادخ زینک  كاروخ  يدایز  زا  نینج ، كاروخ 

اَهَفْوَج ِینَْتنَکْسَأ  ِیتَّلا  َِکتَمَِأل  ُهَْتیَرْجَأ  ٍباَرَش  ٍماَعَط َو  ِلْضَف  ْنِم  اًتُوق  ِیل  َْتلَعَج 

نورد رد  ارم  هک  يردام )  ) نامه .يداد  رارق  كاروخ  میارب  يدوب ، هدومرف  رّرقم  تزینک  يارب  هک  یندـیماشآ  یندروخ و  يدایز  زا 
24/32 .يداد ياج  وا 

( ردام  ) ادخ زینک  مِحر  هت  رد  نینج ، نداد  ياج 

اَهِمِحَر َراَرَق  ِینَتْعَدْوَأ  َو  اَهَفْوَج ، ِینَْتنَکْسَأ  ِیتَّلا  َِکتَمَِأل  ُهَْتیَرْجَأ  ٍباَرَش  ٍماَعَط َو  ِلْضَف  ْنِم  اًتُوق  ِیل  َْتلَعَج 

نورد رد  ارم  هک  يردام )  ) نامه .يداد  رارق  كاروخ  میارب  يدوب ، هدومرف  رّرقم  تزینک  يارب  هک  یندـیماشآ  یندروخ و  يدایز  زا 
24/32 .يدرپس وا  محر  هاگرارق  رد  ارم  يداد و  ياج  وا 

نازینک نامالغ و  ِتاقبط 

َِکئاَمِإ َكِدِیبَع َو  ِتاَقَبَط  ِِهب  َْتیَلَْتبا  اَّمِم  ِیِنفاَع  َو 

.شخب تیفاع  يا ، هدومن  التبم  نآ  هب  ار  تنازینک  نامالغ و  فلتخم )  ) تاقبط هچنآ  زا  ارم  و 

105/47

ندیبوک

هدنب هرابرد  هدنراددبدصق  ِرس  ندیبوک 

ُهَسْأَر َعَمْقَت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

8و7/23 .یبوکب ار  شرس  ات  هد ، رارق  يّدس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرصنم  نم  زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دصق  سک  ره  و 

ناکرشم ياهرهش  ندیبوک  هلیسو 

ِلوُح _ ُْملِاب اَهْعَْرفا  َو 

12/27 .بوکب یلاسکشخ  یطحق و  اب  ار  اهرهش )  ) نآ و 

یهاتوک
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یهلا نامرف  رد  یهاتوک  مدع  ناگتشرف و 

َكِْرمَأ ِیف  ِّدِْجلا  یَلَع  َریِصْقَّتلا  َنوُِرثْءُوی  َال  ...َنیِذَّلا  َکِشْرَع  ُهَلَمَح  َّمُهَّللا َو 

1/3 ...دننک یمن  رایتخا  ششوک  رب  ار  یهاتوک  وت  نامرف  رد  هک  تشرع  نالماح  ادنوادخ و 

تمعن زا  يرازگ  ساپس  رد  یهاتوک 

...اَهِرْکُش ِیف  ُتْرَّصَقَف  .َّیَلَع  اَِهب  َتْمَْعنَأ  ٌهَمِْعن  ...ِیُنبُجْحَی  ...

یتمعن وت ،) زا  تساوخرد  زا   ) ارم دراد  یمزاب 
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2/12 .مدرک یهاتوک  نآ  يرازگرکش  رد  نم  يدیشخب و  نم  هب  هک 

نتساوخ شزرمآ  ندومن و  یهاتوک 

ِهِیف ُتْرَّصَق  اَِمل  َكُرِفْغَتْسَأ 

14/12 .مهاوخ یم  شزرمآ  وت  زا  مدرک ، یهاتوک  هچنآ  يارب 

شتقاط یهاتوک  هدنب و  تجاح 

يِدْهُج اَْهنَع  َرَّصَق  ْدَق  ٌهَجاَح  َْکَیلِإ  ِیل  َّمُهَّللا َو 

15/13 .مرادن ار  شماجنا  ناوت  هک  مراد  یتجاح  وت  يوس  هب  ادنوادخ و 

ادخ يرازگ  ساپس  رد  یهاتوک 

َّیَلَع َتْمَْعنَأ  اَِمب  ََکل  ِرْکُّشلا  ِیف  يِریِصْقَت  َْدنِع  َّقَْحلا  ِیْنقُزْرا  َو 

11/22 .امرف ما  يزور  ار  قح  هب ) فارتعا  ، ) مدومن یهاتوک  يا  هتشاد  ینازرا  نم  هب  هک  ییاه  تمعن  هب  رکش  رد  هک  یماگنه  و 

دنزرف دروم  رد  نیدلاو ، یهاتوک  ندیشخب 

اَمَُهل ُُهْتبَهَو  ْدَقَف  ٍبِجاَو  ْنِم  ُْهنَع  ِیب  اَرَّصَق  ْوَأ  ...ٍلْوَق  ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَیَّدَعَت  اَم  َّمُهَّللا َو 

ناـشیا هب  ار  نآ  سپ  دـنا ، هدرک  یهاـتوک  یبجاو  زا  نم  هب  تبـسن  اـی  دـنا  هدومن  يّدـعت  نتفگ ، نخـس  رد  نم  رب  هچنآ  ادـنوادخ و 
9/24 .مدیشخب

هدنب زا  ادخ ، وفع  ندومنن  یهاتوک 

َكُْوفَع ِینوُد  َّنَرُصْقَی  َال  َو  َُکلْضَف ، یِّنَع  َّنَقیِضَی  اَلَف 

15/32 .دنک یهاتوک  نم  زا  تشیاشخب  دیامن و  یگنت  نم  زا  وت  لضف  ادابم  سپ 

ربنامرف راکهنگ و  لمع  ندوب  هاتوک 

ُْهنَع ُُهلَمَع  ُرُصْقَی  اَِمب  اَمُْهنِم  ٍّلُک  یَلَع  َْتلَّضَفَت 

11/37 .تسا نآ  زا  رتمک )  ) رت هاتوک  شلمع  هک  يا  هدومن  لّضفت  يزیچ  راکهنگ ،) ربنامرف و   ) نانآ زا  کی  ره  هب 
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تّدم هاتوک  لمع  هب  تّدمزارد  شاداپ 

ِهَِدلاَْخلا ِهَلیِوَّطلا  ِهَّدُْملِاب  ِهَِیناَْفلا  ِهَریِصَْقلا  ِهَّدُْملا  یَلَع  ُهَْتیَزاَج  َکِمَرَِکب  َکَّنَِکل  ...

12/37 .يداد یگشیمه  ِتّدمزارد  شاداپ  رذگدوز ، ِتّدم  هاتوک  لمع  ربارب  رد  تمرک  اب  ار  وا  وت  یلو  ...

ناگدنب زا  وزرآ ، ندنادرگ  هاتوک  لماع 

ِلَمَْعلا ِقْدِِصب  اَّنَع  ُهْرِّصَق  َو  ِلَمَْألا ، َلوُط  اَنِفْکا  َو 

1/40 .نک هاتوک  ام  زا  ار  نآ  نیتسار ، لمع  اب  رادزاب و  زارد  يوزرآ  زا  ار  ام  و 

ادخ تشادگرزب  رد  یهاتوک 

َكِدیِجْمَت ِیف  َریِصْقَّْتلا  ...اَْنبِّنَج 

.نادرگ رود  تنتشاد  گرزب  رد  یهاتوک  زا  ار  ام 

13/44
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ادخ هاگرد  هب  عّرضت  زامن و  رد  یهاتوک  و  ناضمر ، هام  ياه  بش 

ٍطیِْرفَِتب ُُهْلَیل  َال  َو  ٍهَْلفَِغب ، اَْنیَلَع  ُهُراَهَن  َدَهْشَی  َال  یَّتَح  ...َْکَیلِإ  ِعُّرَضَّتلا  ِهاَلَّصلا َو  یَلَع  ِِهْلَیل  ِیف  َو  ِهِماَیِص ، یَلَع  ِهِراَهَن  ِیف  اَّنِعَأ  َو 

هب شبـش  تلفغ و  هب  ام  رب  شزور  ات  .اـمن  يراـی  تهاـگرد ، هب  يراز  زاـمن و  رب  شبـش  رد  نآ و  يراد  هزور  هب  شزور  رد  ار  اـم  و 
.دهدن یهاوگ  ندومن  یهاتوک 

17/44

هزور يراد  هدهع  هدنب و  یهاتوک 

ٍریِصْقَت یَلَع  ُهَماَِیق  ُهَماَیِص َو  َکِقِیفْوَِتب  اَْنیَّلََوت  ْدَق  َو 

44/45 .میوش راد  هدهع  ار  هاگنابش ) رد   ) شنتساخ اپ  هب  شا و  هزور  ات  يداد  قیفوت  نامیاه - ) ندرک   ) ْیهاتوک همه )  ) اب ار -  ام  و 

ناضمر رد  تدابع ،) رد   ) ندومن یهاتوک 

ِطیِْرفَّتلا َنِم  ِهِیف  اََنباَصَأ  اَم  یَلَع  اَنْرُجْأَف 

45/45 .هد شاداپ  هدیسر ، ام  هب  هام  نآ  رد  یهاتوک  زا  هچنآ  رب  ار  ام  سپ 

یهلا ِّقح  يادا )  ) زا ریصقت 

َکِّقَح ْنِم  ِهِیف  اَنْرَّصَق  اَم  یَلَع  َكَرْذُع  اََنل  ْبِجْوَأ 

46/45 .نادرگ مزال  ام  رب  میا ، هدرک  یهاتوک  تّقح  رب  هام )  ) نآ رد  هک  ار  ام  رذع  لوبق )  ) و

ادخ يرازگ  ساپس  زا  هدنیاتس ، ره  ِیهاتوک 

ٍرِکاَش ِّلُک  ُرْکُش  ُْهنَع  ُرُصْقَی  اًرْکُش  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

36/47 .دَنامزاب نآ  زا  يا  هدنیاتس  ره  شیاتس  هک  یشیاتس  .تسوت  يارب  ساپس 

یهلا ّقح  رد  یهاتوک 

َِکْبنَج ِیف  یِطیِْرفَِتب  ِینْذِخاَءُوت  َال  َو 

.نکن رفیک  تّقح ، رد  مندومن  یهاتوک  هب  ارم  و 
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89/47

هدنب یهاتوک  تمعن و  یناوارف 

ِریِصْقَّتلِاب اَهََلباَق  َو  ِمَعِّنلا ، ِغُوبُِسب  َفَرَتْعا  ِنَم  ُماَقَم  اَذَه 

15/49 .تسا هدومن  هلباقم  یهاتوک  اب  ار  اهنآ  هدرک و  فارتعا  اه  تمعن  یناوارف  هب  هک  تسا  یسک  هاگیاج  نیا 

هدنب یهاتوک  ادخ و  باذع 

...ُرِّصَقُْملا ...ُطِّرَفُْملا  ُِملاَّظلا  اَنَأَف  ْبِّذَُعت  ْنِإ 

14/51 .مرّصقم راگنا و  لهس  هک  متسه  نم  نیا  ینک ، رفیک  رگا 

: هدنب یهاتوک  ببس 

یهلا نامرف  هب  تبسن  ّدح ، زا  زواجت  .أ 

اًطیِْرفَت ِِهب  َتْرَمَأ  اَّمَع  َرَّصَقَف 

6/31 .هدرک یهاتوک  يا  هدرک  رما  هچنآ  زا  يراگنا  لهس  اب  سپ 
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اطخ یتسردان و  یگتسارآ  .ب 

ُتْطَّرَفَف ِءوُّسلا  ُرِطاَخ  َءاَطَْخلا  َِیل  َلَّوَس 

16/32 .مدومن یهاتوک  وت ) نامرف  زا   ) سپ تسارآ ، نم  يارب  ار  اطخ  ْدب  هشیدنا 

چوک

ادخ تمحر  يوس  هب  هدنب ، چوک 

ِیتَلْحِر َِکتَمْحَر  َیلِإ  ...ْلَعْجا 

11/21 .هد رارق  تتمحر  يوس  هب  ارم  چوک 

ادخ يارب  ادخ و  هار  رد  دهاجم ، چوک 

ََکل َکِیف َو  ُهَتَماَقِإ ، ُهَنْعَظ َو  ...ْلَعْجا  َو 

14/27 .هد رارق  دوخ  يارب  دوخ و  هار  رد  ار ، شتماقا  ترفاسم و  و 

ترخآ يوس  هب  ناگدنب ، ندرک  چوک 

ٌقاَلِْطنا ٌلیِحَر َو  ِهَرِخْآلا  َیلِإ  اَّنِم  اَنَد 

13/42 .دوش کیدزن  رگید  ناهج  هب  ام  نتفر  ندرک و  چوک 

کچوک

ادخ زا  يدرُخ ، چیه  ندیهرن 

َفَُطل ْنِإ  ٌءْیَش َو  اَُهتوُفَی  َال  َو 

( دنوادخ  ) وا زا  دشاب -  درخ  هچ  رگا  يزیچ -  و 

1/2 .دبای یمن  ییاهر 

ادخ تلزنم  ربارب  رد  اه ، تلزنم  یکچوک 

ُراَطْخَْألا ِهِرَطَخ  َْدنِع  ُرُغْصَت  ْنَم  اَی 
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5/5 .دوش یم  کچوک  اه  تلزنم  ردق و  وا ، تلزنم  ردق و  دزن  رد  هک  یسک  يا  و 

گرزب ای  کچوک  هانگ  ندروآ  اج  هب  اب  زور ، زا  هدنب  ییادج  يدب 

ٍهَرِیبَک ْوَأ  ٍهَریِغَص  ِفاَِرْتقا  ِوَأ  ٍهَریِرَج ، ِباَِکتْرِاب  ِِهتَقَراَفُم  ِءوُس  ْنِم  اَنْمِصْعا 

13/6 .نک نامظفح  هریبک ، ای  هریغص  هانگ  ندش  بکترم  ای  یهانگ  ماجنا  رثا  رب  زور ،)  ) نآ زا  ییادج  ِيدب  زا 

ینامرفان تیصعم و  ندرمش  کچوک 

ِهَیِصْعَْملا ِراَغِْصتْسا  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

2و1/8 .ینامرفان ندرمش  کچوک  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

درخ هانگ  ندرمش  کچوک 

ِهَریِغَّصلا ِراَِقتْحا  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن 

6/8 .کچوک هانگ  ندرمش  زیچان  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ 

دنوادخ تمحر  تعسو  ربارب  رد  هدنب ،  شهاوخ  یکچوک 
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َکِعْسُو ِیف  ٌریِقَح  َُکبِهْوَتْسَأ  اَم  َریِطَخ  َّنَأ  ...ُتِْملَع 

.تسا کچوک  وت  تمحر  ِتعسو  ربارب  رد  میامن  گرزب  ياه  شهاوخ  وت  زا  هچ  ره  هک  متسناد 

19/13

هدنب ندوب  ریقح  کچوک و 

ُریِقَْحلا ُریِرَّضلا  ُفیِعَّضلا  ُنیِکَتْسُْملا  ُنیِکْسِْملا  َكُْدبَع  یِّنِإَف 

7/21 .ماوت زیچان  راوخ و  لاحدب و  فیعض ، راز ، اونیب ، هدنب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 

گرزب کچوک و  ره  ّرش  زا  ادخ  هب  ندرب  هانپ 

ٍرِیبَک ٍریِغَص َو  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِینْذِعَأ 

.هد هانپ  یگرزب  کچوک و  ره  ّرش  زا  ارم 

6/23

ناشیا يارب  نیدلاو ، کچوک  نادنزرف  نداد  شرورپ 

ْمُهَریِغَص ِیل  ِّبَر  ...یَِهلِإ 

.هد شرورپ  نم  يارب  ار  ناشلاسدرخ  ادنوادخ 

2/25

دهاجم لد  رد  نمشد  ماقم  نتخاس  کچوک 

ِِهْبلَق ِیف  ْمُهَنْأَش  ْرِّغَص  َو  ِِهْنیَع ، ِیف  ْمُْهلِّلَقَف  ُهَّوُدَع  َكَّوُدَع َو  َّفاَص  اَذِإَف 

وربور شدوخ  نمشد  وت و  نمشد  اب  هاگره  سپ 

15/27 .نادرگ کچوک  شلد  رد  ار  ناشماقم  امن و  كدنا  شمشچ  رد  ار  اهنآ  دش ،

کچوک گرزب و  ناهانگ  زا  هبوت 

اَهِِرئاَغَص ِیبُونُذ َو  ِِرئاَبَک  ْنِم  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
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14/31 .منک یم  هبوت  تهاگرد  هب  مکچوک  گرزب و  ناهانگ  زا  مهاگیاج ، نیا  رد  نم  ادنوادخ 

هدننک كاله  درخ  ناهانگ 

ٍهَِقبُوم ٍبُونُذ  ِِرئاَغَص  ْنِم  َْکَیلِإ  ُْتبَرَه  ْدَق  ِینَعَقْوَأَف َو 

.دز نیمز  رب  ارم  متخیرگ ، یم  تیوس  هب  راب  تکاله  ِکچوک  ناهانگ  زا  هک  یلاح  رد  وت ) نمشد   ) سپ

13/32

ادخ تمعن  ناسحا و  نیرت  کچوک 

َِکنَنِم َکیِداَیَأ َو  ْنِم  يَْرغُّصِلل  ًءاَزَج  ِهِیف  یَعَس  اَم  ِهَلْمُج  َُهل َو  َحَدَک  اَم  ِعیِمَِجب  َبَهََذل  ِِهب  َِکلَذ  َْتلَعَف  َْول  ...

ناسحا نیرت  کچوک  ربارب  رد  هدیشوک ، نآ  رد  هچنآ  همه  هدومن و  شالت  نآ  يارب  هچنآ  همه  يدومن ، یم  راتفر  نینچ  وا  اب  رگا  ...
13/37 .دوب هتفر  تسد  زا  تیاه  تمعن  وت و  ياه 

ادخ ربارب  رد  یگرزب ، ره  ندوب  درخ 

ٌریِغَص َكَْدنِع  ٍلِیلَج  ُّلُک 

13/46 .تسا کچوک  وت  دزن  یگرزب  ره 
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هدنب تلزنم  نتشگ  راوخ  کچوک و 

يِرْدَق اََهل  ُرُغْصَی  ًهَسیِسَخ  ِینْمُسَت  َال  َو 

121/47 .زاسم مراچد  ددرگ ، درُخ  ما  هبترم  نآ ، اب  هک  ار  يا  یتسپ  و 

گرزب کچوک و  ناهانگ  ندنامن  یقاب  حوصن و  هبوت 

ًهَرِیبَک َال  ًهَریِغَص َو  ًابُونُذ  اَهَعَم  ِْقُبت  َال  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  َّیَلَع  ُْبت 

126/47 .يراذگن یقاب  ار  گرزب  کچوک و  ناهانگ  نآ  اب  هک  یصلاخ  هبوت  هب  هد ، ما  هبوت 

یکچوک رد  هدنب ، ندرورپ 

اًریِغَص ِینَْتیَّبَر  ...َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.يداد شرورپ  یکچوک  رد  ارم  وت  ادنوادخ ،

1/50

یکدوک

یکدوک رد  دنزرف  زا  تظفاحم  نیدلاو و 

يِرَغِص ِیف  یِّنِم  ُهاَظِفَح  اَم  اَمَُهل  ْظَفْحا  َو 

7/24 .رادهگن ناشیا  يارب  دندرک ، يرادهگن  نم  زا  ما  یکدوک  رد  هچنآ  و 

يروک

اه لد  هدید  ندنادرگ  روک 

َکَتَّبَحَم ََفلاَخ  اَّمَع  اَِنبُوُلق  َراَْصبَأ  ِمْعَأ 

6/9 .نادرگ روک  تسوت  یتسود  فالخرب  هچنآ  زا  ار  ام  لد  مشچ 

ناطیش توعد  شریذپ  ِندوبن  ییانیبان  يور  زا 

؟ ...ِِهب ٍهَفِْرعَم  ِیف  یِّنِم  یًمَع  ِْریَغ  یَلَع  ُهَتَوْعَد  ُِعبَّتَأَف  ِناَْطیَّشلا  ِهَوْعَد  َِکتَوْعَد َو  َْنَیب  ُِفقَأ  َنیِح  یِّنِم  ِءوُّسلا  یَلَع  اًماَْدقِإ  ُّدَشَأ  ...ْنَم  َو 
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یم ار  وا  توعد  متـسیا ، یم  ناطیـش  توعد  وت و  توـعد  نیب  هک  یماـگنه  تسا ، رت  كاـب  یب  تشز  لاـمعا  رب  نم  زا  یـسک  هچ  و 
؟23/16 متسین روک  وا  تخانش  رد  هکنآ  اب  مریذپ 

ادخ هار  زا  يروک 

َِکلِیبَس ْنَع  یَمَْعلا  َال  َو  َِکتَداَبِع ، ْنَع  ِلَسَْکلِاب  یِّنَِیلَْتبَت  َال  َو 

11/20 .زاسن راتفرگ  تهار ، زا  يروک  هب  تتدابع و  رد  یتسس  هب  ارم  و 

َِکلِیبَس ْنَع  یَمَْعلا  ...اَْنبِّنَج 

13/44 .نادرگ رود  تهار  زا  يروک  زا  ار  ام 

هدنب هرابرد  هدنراد  دب  دصق  مشچ  نتخاس  روک 

ُهَرََصب یِّنَع  َیِمُْعت  یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 
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روک نم  ندـید )  ) زا ار  شمـشچ  ات  هد ، رارق  يّدـس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرـصنم  نم  زا  دـنک ، يدـب  نم  اـب  دراد  دـصق  سک  ره  و 
8و7/23 .يزاس

يروک ياهربا  ندش  زاب  هجیتن 

اًلِیلَج ِِهتََفلاَُخم  َلِیلَج  اًرِیبَک َو  ِِهناَیْصِع  َرِیبَک  يَأَرَف  ...یَمَْعلا  ُِبئاَحَس  ُْهنَع  ْتَعَّشَقَت  َو  يَدُْهلا ، ُرََصب  َُهل  َحَتَْفنا  اَذِإ  یَّتَح  ...

گرزب و ار  شگرزب  هاـنگ  سپ  تفر ، راـنک  شلباـقم  زا  يروـک  ياـهربا  دـش و  هدوـشگ  وا  يارب  تیادـه  مـشچ  هـک  نـیمه  اـّما  ...
7/31 .تسناد گرتس  ار  شگرتس  يراگزاسان 

بئاصم مشچ  هدننادرگروک  ادخ ،

اَهَتْسَمَط ٍثاَدْحَأ  ُِنیْعَأ  ...ْنِم  ْمَک 

11/49 .يدنادرگ روک  هک  ینیرفآ  تبیصم  ياه  مشچ  رایسب  هچ 

مامتها ششوک 

یهلا رما  رد  ششوک  و  شرع ، رادهگن  ِناگتشرف 

َكِْرمَأ ِیف  ِّدِْجلا  یَلَع  َریِصْقَّتلا  َنوُِرثْءُوی  َال  ...َنیِذَّلا  َکِشْرَع  ُهَلَمَح  َّمُهَّللا َو 

1/3 ...دننک یمن  رایتخا  ششوک  رب  ار  یهاتوک  وت  نامرف  رد  هک  تشرع  نالماح  ادنوادخ و 

یگتسخ مدع  ناگتشرف و  ششوک 

...ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  ...ٍبوُؤُد  ْنِم  ٌهَمْأَس  ْمُُهلُخْدَت  َال  َنیِذَّلا  َو 

10و7/3 .تسرف دورد  ناشیا  رب  سپ  دنوش ، یمن  گنتلد  یمئاد  ششوک  زا  هک  اهنامه  و 

ادخ ندناوخ  اعد و  رد  ششوک 

؟ ِءاَعُّدلا ِیف  َِغْلبُأَف  َكاَعَد  ْنَم  ٌمِحاَر  یَِهلِإ ، اَی  َْتنَأ ، ْلَه 

؟ مشوکب اعد  رد  رتشیب  هچ  ره  نم  ات  يا  هدننک  محر  دناوخب  ار  وت  هک  یسک  رب  وت  ایآ  نم  يادخ  يا 

15/16

ناطیش نتخاس  راوخ  و  ادخ ، یتسود  رد  ششوک 
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َِکتَّبَحَم ِیف  اَِنبوُؤُِدب  ُْهِتبْکا  ...َّمُهَّللا 

3/17 .امن راوخ  ار  وا  تا -  یتسود  رد  ام -  رمتسم  ششوک  اب  ادنوادخ 

( ادخ تدابع  زا   ) هدنرادزاب يراک  رد  ششوک 

ِِهب ُماَم  _ ِتْهِالا ِیُنلَغْشَی  اَم  ِینِفْکا  َو 

3/20 .نک تیافک  دزاس  یم  ملوغشم  نآ  هب  مامتها  هچنآ  زا  ارم  و 

نادنزرف راک  رد  نیدلاو  ششوک 

ْمِهِْرمَأ ْنِم  ِِهب  ُتِینُع  اَم  ِّلُک  ِیف  ...ْمِِهفاَع 
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2/25 .هد یتسردنت  مشوک -  یم  نآ  هب  هک  ناشیاهراک -  رد  ار  نانآ 

هدش تنامض  ِيزور  هب  هدنب ، مامتها  عطق 

ِِهب َْتلَّفَکَت  يِذَّلا  ِقْزِّرلِاب  اَنِماَم  _ ِتْهِال اًعِطاَق  َِکباَتِک  ِیف  َکِمَسَق  ْنِم  ُهَتْعَْبتَأ  َو  َِکیْحَو ، ِیف  َِکتَدِع  ْنِم  ِِهب  َتْحَّرَص  اَم  ْلَعْجا  َو 

مامتها عطق  بجوم  يا ، هدروآ  تباتک  رد  ار  دوخ  دنگوس  نآ  یپ  رد  يا و  هدومن  نایب  دوخ  یحو  رد  هک  ار  يراکشآ  ياه  هدعو  و 
3/29 .هد رارق  يا  هدرک  تلافک  دوخ  هک  يا  يزور  هب  ام 

( يدب (ي  هدننکوحم هبوت  تهج  شالت 

ِهَدوُمْح _ َْملا ِقیِرَّطلا  َو  ِهَیِحاَْملا ، َِهبْوَّتلا  َیلِإ  اًیْعَس  ...اََنل َو  اًظِعاَو  ِهَلیِخَّدلا  َنِم  َْتیَفْخَأ  َو  ِهَرْوَْعلا ، َنِم  َتْرَتَس  اَم  ْلَعْجاَف 

هار رد ) تکرح   ) هدننکوحم و هبوت  هب  شـشوک  هدـنهددنپ و  ام  يارب  يدومن ، ناهنپ  هک  اه  يدـب  يدـناشوپ و  هک  اه  بیع  نآ  سپ 
.هد رارق  هدوتس ،

3/34

هبوت يارب  شالت  ِنامز  ندش  کیدزن 

ِهِیف َْتقَْولا  ِبِّرَق  ...ِهَیِحاَْملا َو  َِهبْوَّتلا  َیلِإ  اًیْعَس  ...اََنل َو  اًظِعاَو  ...ِهَرْوَْعلا  َنِم  َتْرَتَس  اَم  ْلَعْجاَف 

هد و رارق  هدننکوحم  هبوت  هب  ششوک  هدنهددنپ و  ام  يارب  يدناشوپ ، هک  اه  بیع  نآ  سپ 

4و3/34 .نادرگ کیدزن  ار  نآ  نامز 

یهلا تعاط  هب  ندیسرن  و  هدنب ، ششوک 

َدَهَتْجا ِنِإ  َِکتَعاَط َو  ْنِم  اًغَْلبَم  ُُغْلبَی  َال  ...اًدَحَأ  َّنِإ  َّمُهَّللا 

2و1/37 .دسر یمن  ییاج  هب  دنک ، شالت  دنچ  ره  وت  تعاط  رد  یسک  انامه  ادنوادخ 

هدنب ششوک  نتفر  تسد  زا  ببس 

اَم ِهَلْمُج  َُهل َو  َحَدَـک  اَم  ِعیِمَِجب  َبَهَذـَل  ِِهب  َِکلَذ  َْتلَعَف  َْول  ...َِکتَعاَط  یَلَع  ِِهب  يَْوقَی  يِذَّلا  َِکقْزِر  ْنِم  َلَـکَأ  اـمِیف  َصاَـصِْقلا  ُهْمُـسَت  َْمل 
ِهِیف یَعَس 

يارب هچنآ  همه  يدومن ، یم  راتفر  نینچ  وا  اـب  رگا  .یتساوخن  صاـقت  تفرگ ، ورین  تتعاـط  رب  و  دروخ ، وت  يزور  زا  هچنآ  رد  وا  زا 
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13/37 .دوب هتفر  تسد  زا  هدیشوک ، نآ  رد  هچنآ  همه  هدومن و  شالت  نآ 

اشوک يا  هدیرفآ  هام ،

ُعیِرَّسلا ُِبئاَّدلا  ُعیِطُْملا ، ُْقلَْخلا  اَهُّیَأ 

.هدنباتش ياشوک  و  رادربنامرف ، هدیرفآ  يا 

1/43

ادخ زا  يرازگ  ساپس  يرایسب  رد  ششوک 

ِهِدیِدْعَت ِیف  َدَهَتْجا  ِنَم  ُناَُعی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

45و36/47 .ددرگ يرای  دیشوک ، نآ  يرایسب  رد  هک  ره  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 
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ادخ ّیلو  يدونشوخ  تهج  ششوک 

َنیِعاَس ُهاَضِر  ِیف  ...اَْنلَعْجا 

.هد رارق  وا  يدونشوخ  رد  اشوک  ار  ام 

63/47

ناشیا زا  تعاطا  رد  مالسلا ،  مهیلع  همئا  ناتسود  ششوک 

ُمِِهتَعاَط ِیف  َنیِدِهَتْج  _ ُْملا ...ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

64/47 .تسرف دورد  دنناشیا ، تعاط  رد  ناگدننک  ششوک  هک  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

ادخ يدونشوخ  تهج  رد  ندیشوک 

َِکتاَضْرَم ِیف  اَهَدَهْجَأ  َو  َِکتاَذ ، ِیف  ُهَسْفَن  َبَْعتَأ  ...ْنَم  ِِهب  ُدَّحَوَتَت  اَِمب  ِینْدَّحََوت 

يدونشوخ رد  هتخادنا و  یتخس  هب  ار  دوخ  وت  يارب  هک  یـسک  اب  ینک  یم  یکین  هک  هنوگنامه  نک ، یکین  نم  هب  ییاهنت  هب  دوخ  وت 
.هدیشوک تا 

88/47

ادخ هب  یکیدزن  تهج  ششوک 

َكَْدنِع َْکیََدل َو  ُِفلُْزی  امِیف  ِداَِهتْجِالا  ...َمْعَط  ِیْنقِذَأ 

.ناشچب نم  هب  تسوت ، هاگرد  وت و  هاگشیپ  هب  یکیدزن  بجوم )  ) هچنآ رد  ار  ششوک  معط 

125/47

وا ینامرفان  رد  هدنب ، ششوک  ادخ و  ناسحا 

َکیِصاَعَم یَلَع  یِّنِم  اًکاَمِْهنا  ِهِعیِمَج  ِیف  َو  َْکنِم ، ًالُّوَطَت  اًماَْعنِإ َو  َِکلَذ  ُّلُک 

.مدوب وت  ینامرفان  مرگرس  نم  اهنآ ، همه  رد  و  تسوت ، بناج  زا  ناسحا  تمعن و  اهنآ  همه 

13/49

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1963 

http://www.ghaemiyeh.com


هوک

اه هوک  رب  ناگتشرف ، ندش  هتشامگ 

ُلوَُزت اَلَف  ِلاَبِْجلِاب  َنِیلَّکَوُْملا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

ات اــه  هوـک  هـب  ناگدــش  هدراــمگ  ناگتــشرف و  ياــه  هورگ  رب  تناگتــشرف و  زا  ناــّیناحور  رب  ناــشیا و  رب  تـسرف  دورد  سپ  ...
15و11و10/3 .دشاپنورف

نآرق ياه  یتفگش  مهف  یناوتان  اه و  هوک 

یَلَع یِـساَوَّرلا  ُلاَبِْجلا  ِتَفُعَـض  ِیتَّلا  ِِهلاَْثمَأ  َرِجاَوَز  َو  ِِهِبئاَجَع ، َمْهَف  اَِنبُوُلق  َیلِإ  َلِصُوت  یَّتَح  ...اًِسنُوم  ِیلاَیَّللا  ِمَلُظ  ِیف  اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 
ِتْحا ِِهلامَ ِنَع  اَِهَتباَلَص 

اب راوتسا  ياه  هوک  هک  ار  شا  هدنرادزاب  ياه  لثَم  نآ و  ياه  یتفگـش  كرد  ات  .هد  رارق  بش  ياه  یکیرات  رد  ام  سنوم  ار  نآرق  و 
10/42 .یناسرب ام  ياه  لد  هب  دنناوتان ، نآ  لّمحت  زا  ناشیمکحم 

هنیرید نهک 
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بیرف دیک 

نید شیک 

رفیک

ناراکوکین نارادرکدب و  هب  نداد  ازج 

یَنْسُْحلِاب اُونَسْحَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَی  اُولِمَع َو  اَِمب  اوُءواَسَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل 

، ار دندومن  ییوکین  ییوکین ، ببـس  هب  هک  ار  نانآ  دهد و  ازـس  دنا ، هدروآ  اج  هب  هک  هچنآ  ببـس  هب  دنا ، هدرک  دـب  هک  ار  یناسک  ات 
6/1 .دهد ازج 

اُونَـسْحَأ َنیِذَّلا  َيِزْجَی  َو  اُولِمَع ، اَِـمب  اوُءواَـسَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  ...ِِهتَعاَـط  ِتاَـقْوَأ  ِیف  ْمُه  َفـْیَک  ُرُْظنَی  َو  ْمُهَراَـبْخَأ ، وـُْلبَی  ...َکـِلَذ  ِّلُِـکب 
یَنْسُْحلِاب

ازج ناشرادرک  راک و  قفو  رب  ار  ناراکدب  ات  .دنا  هنوگچ  شتعاط  تاقوا  رد  اهنآ  درگن  یم  و  دیامزآ ، یم  ار  اهنآ  رابخا  هنوگ  نیدب 
7/6 .دنک تیانع  وکین  شاداپ  ار  ناراکوکین  دهد و 

تمایق رد  ندش  هداد  ازج 

َنوُمَلُْظی َال  ْمُه  ْتَبَسَک َو  اَِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يَزُْجت  َمْوَی 

12/1 .دننیبن متس  زگره  نانآ  دوش و  هداد  ازج  هدرک ، بسک  هچنآ  هب  سک  ره  هک  يزور 

َنوُمَلُْظی َال  ْمُه  ْتَبَسَک َو  اَِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يَزُْجت  َمْوَی  ِتاَهَّمُْألا  ِءَابْآِلل َو  ِقوُقُْعلا  ِلْهَأ  ِیف  ِیْنلَعَْجت  َال 

رارق ناردام  ناردپ و  ناگدش  قاع  هرمز  رد  ارم 

11/24 .دنوشن متس  ناشیا  زگره  دوش و  هداد  ازج  هدرک ، هچنآ  هب  یسفن  ره  هک  زور  نآ  رد  هدن ،

یهلا رفیک  زا  هدنهد  هانپ  یساپس 

ِِهتَمِقَن ْنِم  اًریِفَخ  ...ُنوُکَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

29و27/1 .دشاب شباذع  زا  يا  هدنهد  هانپ  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

یهلا رفیک  زا  اه ، ندرگ  ندومن  دازآ 
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َِکتَمِقَن ْنِم  اََنباَقِر  ِْقتْعَأ 

2/5 .نک دازآ  تباذع  زا  ار  ام  ياه  ندرگ 

یهلا رفیک  ندیسر  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِباَقِْعلا ِلُولُح  ...َنِم  َِکب  ُذوُعَن 

9/8 .رفیک ندمآ  دورف  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ 

رفیک بجوتسم  ِدب  راک  ندنامن  اج  هب  ببس 

ََکباَقِع اَِهب  ُبِجْوَتْسَن  ٌهَئِّیَس  اََنل  یَْقبَت  َال  ...یَّتَح  َِکباََوث  ِتاَبِجُوم  ِیف  ...اَِنبُوُلق  ِتاَسَمَه  ْلَعْجا  َو 

ام يارب  میوش  وت  باذع  بجوتـسم  نآ  هلیـسو  هب  هک  يدـب  راک  ات  هد ، رارق  دوش  وت  شاداپ  ثعاب  هچنآ  رد  ار  نامیاه  لد  ياهزار  و 
7/9 .دنامن

یهلا رفیک  زا  ندیسرتن  هجیتن 

ِْهیَلَع َكِریِکَِنب  اًراَِرتْغا  ...َتْرَظَح َو  اَّمِم  ٍناَُلف  ِْنب  ِناَُلف  ْنِم  ِیَنلاَن  اَم  یَِهلِإ ، اَی  َتِْملَع ، ْدَق 

دنزرف سک  نالف  زا  یناد  یم  وت  نم ، يادخ  يا 
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.دشاب یم  وت  رفیک  زا  وا  یکاب  یب  زا  نیا  يا و  هدومن  یهن  وت  هک  هدیسر  نم  هب  ییاهزیچ  سک  نالف 

5/14

رفیک زا  یگدوسآ  هب  رگمتس ، ندومزاین 

یِْملُظ یَلَع  َّرُِصیَف  َكِراَْکنِإ ، ْنِم  ِْنمَْألِاب  ُْهِنتْفَت  َال  ...َّمُهَّللا 

.دنک يراشفاپ  نم  رب  ندومن  متس  هب  ات  نکن ، شیامزآ  ترفیک  زا  ینمیا  هب  ار  رگمتس )  ) وا ادنوادخ 

12/14

نمشد رفیک  زا  يا  هنومن 

َِکباَقِع َِکئاَزَج َو  ْنِم  یِمْصَِخل  َتْدَدْعَأ  ...اَم  َلاَثِم  ِیْبلَق  ِیف  ْرِّوَص 

15/14 .راذگب ملد  رد  يدرک ، هدامآ  منمشد  يارب  هک  يرفیک  تازاجم و  هنومن 

شرفیک هب  تبسن  ادخ ، وفع  يرترب 

ِِهباَقِع ْنِم  یَلْعَأ  ُهُْوفَع  يِذَّلا  َْتنَأ 

.تسا رترب  شرفیک  زا  وا  شیاشخب  هکنآ  ییوت 

7/16

ناراکهنگ رفیک  رد  دنوادخ ، طارفا  مدع 

ُهاَصَع ْنَم  ِباَقِع  ِیف  ُطِْرُفی  َال  يِذَّلا  َْتنَأ 

12/16 .دنک یمن  يور  هدایز  ناراکهانگ  رفیک  رد  هکنآ  ییوت 

ادخ دزن  شندومن ، رفیک  هب  تبسن  هدنب  زا  تشذگ  يدنیاشوخ 

ِیَتبوُقُع ْنِم  َْکَیلِإ  ُّبَحَأ  یِّنَع  َكَْوفَع  َّنَِأل  َو  ...

26/16 .تسا نم  رفیک  زا  رت  بوبحم  وت  دزن  نم  شیاشخب  هک  تسور  نآ  زا  و  ...

تیصعم نیتسخن  رد  هدنب  يازج 
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َُکْتیَـصَع اَم  ِلَّوَأ  ِیف  َْکنِم  ِیئاَزَج  َناَک  ْذِإ  ...ٍقاَقِْحتْـسِاب  ِیل  ٍبِجاَو  ُْریَغ  َِکلَذ  َّنِإَف  ...َکَتَرِفْغَم  ُبِجْوَتْـسَأ  َنیِح  ِیل  ُرِفْغَت  َْتنُک  ْنِإ  َو 
َراَّنلا

رد نم  رفیک  اریز  .تسین  نم  ندوب  راوازـس  زا  نآ  هک  یتسردـب  سپ  مشاب ، وت  شزرمآ  بجوتـسم  هک  یماـگنه  يزرماـیب  ارم  رگا  و 
31/16 .دوب شتآ  مدرک ، هک  یهانگ  نیتسخن 

رفیک زا  ناگدنب ، ندناسرت 

َُهباَقِع اَنَْتبَّهَر  ...َکَّنِإَف 

.يا هداد  ناممیب  ْدوخ  ینامرفان  رفیک  زا  وت  انامه 

6/25

یهلا رفیک  زا  ناگدنب ،  نتخاس  نمیا  و  ناطیش ،

َكِْریَِغب اَُنفِّوَُخی  َو  ََکباَقِع ، اَُننِمْءُوی 

6/25 .دناسرت یم  وت  ریغ  زا  دهد و  یم  ینمیا  وت  رفیک  زا  ار  ام 
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یهلا لدع  راکنا  مدع  هدنب و  ندش  رفیک 

ُهَْتبَقاَع ْنِإ  ََکلْدَع  یَِهلِإ  اَی  ُرِْکُنی  َال 

10/31 .دنک یمن  راکنا  ار  وت  لدع  یهد ، تبوقع  ار  وا  رگا  نم ، يادخ  يا 

یهلا رفیک  زا  ندنام  ملاس  هبوت و 

َِکتاَِعبَت ْنِم  اَِهلاَیِح  یَلَع  ٍهَحِراَج  ُّلُک  اَِهب  ُمَلْسَت  ًَهبَْوت  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا َو 

22/31 .دَنام ملاس  تیاهرفیک  زا  دوخ  مهس  هب  يوضع  ره  نآ  اب  هک  يا  هبوت  .منک  یم  هبوت  تهاگرد  هب  نم  انامه  ادنوادخ و 

یهلا رفیک  هب  هدنب ، ندادن  ازج 

َِکَتبوُقُع ْنِم  ِیئاَزَج  ِینِزَْجت  َال 

.نکن تازاجم  تسوت ، تبوقع  هک  میازج  هب  ارم 

24/31

ازج زور  ات  ناطیش ، هب  نداد  تلهم 

ُهَْتلَْهمَأَف ِیلاَلْضِِإل  ِنیِّدلا  ِمْوَی  َیلِإ  َکَلَهْمَتْسا  َو 

12/32 .يداد شتلهم  سپ  دیبلط ، تلهم  ازج -  زور  ات  وت -  زا  مندرک  هارمگ  يارب  و 

كاندرد يرفیک  خزود و  شتآ 

ِلَابَْولا ِدیِدَش  ِلاَکَّنلا َو  ِمِیلَأ  ْنِم  اَْهیََدل  اَم  ِّرَحَِأب  اَهَناَّکُس  یَْقَلت  ...ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

هک یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

30و29/32 .دوش یم  وربور  تخس  بقاوع  كاندرد و  ِرفیک  نیرت  نازوس  اب  دوخ  نانکاس  اب 

رابنایز باذع  ندناسر  و  قرب ، دعر و 

ٍهَّراَض ٍهَمِقَن  ْوَأ  ٍهَِعفاَن  ٍهَمْحَِرب  َکَتَعاَط  ِناَرِدَْتبَی  ...ِْنیَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا 

.دنباتش یم  تتعاط  هب  راب  نایز  يرفیک  ای  دنمدوس  یتمحر  ندناسر  هب  ود ، نیا  انامه  ادنوادخ 
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1/36

رفیک يارب  اهربا ، نتخیگنارب 

َِکبَضَغ ْنِم  َكُریِجَتْسَن  اَّنِإَف  ...ًهَمِْقن  اَهَْتثََعب  َْتنُک  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 

3/36 .میهاوخ یم  ناما  وت  زا  تمشخ ، زا  ام  سپ  يا ، هتخیگنارب  رفیک  يارب  ار  اهربا )  ) نآ رگا  ادنوادخ و 

ادخ ندوبن  راکمتس  هدنب و  ندومن  رفیک 

َْتبَقاَع ْنَِمل  ٍِملاَظ  ُْریَغ  َکَّنَِأب  ٌهَفِرَتْعُم  ِهَّیِرَْبلا  ُّلُکَف 

8/37 .یتسین رگمتس  يدومن ، تبوقع  ار  هک  ره  وت  هک  دننک  یم  فارتعا  ناگدیرفآ  همه  سپ 

ندش یهلا  ياهرفیک  همه  راوازس 

َِکَتبوُقُع ْنِم  َکِْقلَخ  ِعیِمَِجل  َتْدَدْعَأ  اَم  َّلُک  َِکناَیْصِِعب  َّمَه  اَم  ِلَّوَأ  ِیف  ُّقِحَتْسَی  َناَک  ْدََقل  َو 

همه يارب  هک  ار  وت  ياه  تبوقع  همه  دومن ، وت  ینامرفان  تّمه  هک  زاغآ  رد  وا  هکنآ  لاح  و 
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.دش یم  راوازس  یتخاس ، هدامآ  تناگدیرفآ 

14/37

شّقح زا  ادخ  یشوپ  مشچ  و  هدنب ، رفیک  رد  ریخأت 

َکِّقَح ْنِم  ٌكَْرت  ِباَقِْعلا  ِهَمِقَّنلا َو  ِتاَوَطَس  ْنِم  ِْهیَلَع  ِِهب  َتْأَْطبَأ  ...اَم  ُعیِمَجَف 

.تسا هدوب  تدوخ  ِّقح  ندرک  كرت  يا ، هدومن  يدنُک  نآ  ماجنا  رد  هک  یباقع  رفیک و  ره  سپ 

15/37

وا تکاله  هدنب و  نداد  ازج  ّقح  هب 

ِینِْکلُْهت ِّقَْحلِاب  ِیِنفاَُکت  ْنِإ  َکَّنِإَف 

.مکاله یهد ، تافاکم  ّقح  هب  ارم  وت  رگا  اریز 

5/39

رفیک یگتسیاش  راکنا  مدع  هدنب و 

َِکَتبوُقُع َقاَقِْحتْسا  ُدَحْجَی  َال  ْنَِمب  ُْهلَعْفَت  یَِهلِإ  اَی  َِکلَذ  ْلَعْفَت  ْنِإ  َکَّنِإ 

یمن راـکنا  ار  وت  تبوقع  یگتـسیاش  هک  یهد ، یم  ماـجنا  یـسک  هراـبرد  ار  نآ  ینک ، نینچ  رگا  وت  هک  یتـسرد  هب  نم ، يادـخ  يا 
11/39 .دنک

باقع يراوازس  زا  دوخ ، نتسنادن  هّزنم 

َِکتَمِقَن ِباَجِیتْسا  ِنِم  ُهَسْفَن  ُئِّرَُبی  َال  ...ْنَِمب  ُْهلَعْفَت  یَِهلِإ  اَی  َِکلَذ  ْلَعْفَت  ْنِإ  َکَّنِإ 

اّربم تماقتنا ، يراوازس  زا  ار  دوخ  سفن  هک  یهد ، یم  ماجنا  یـسک  هرابرد  ار  نآ  ینک ، نینچ  رگا  وت  هک  یتسرد  هب  نم ، يادخ  يا 
11/39 .دناد یمن 

یهلا رفیک  هدنرادزاب  ياهراک  هب  مادقا 

َِکباَقِع ْنِم  یِقَی  يِذَّلا  اَّلِإ  یَطاَعَتَن  َال  ...یَّتَح  ...َکیِصاَعَم  ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

7و6/44 .میهدن ماجنا  دراد ، هاگن  وت  رفیک  زا  هچنآ  زج  ات  .امرف  يرای  ناهانگ  زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 
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یهلا رفیک  ندوب  لدع 

ٌلْدَع َُکَتبوُقُع 

4/45 .تسا لدع  يور  زا  ترفیک  و 

شدب راک  دننام  هب  هدنب ، رفیک 

اَهَْلثِم اَّلِإ  يَزُْجی  اَلَف  ِهَئِّیَّسلِاب  َءاَج  ْنَم 

12/45 .دوش یمن  هداد  ازج  نآ  دننام  زج  دنک ، يدب  راک  سک  ره 

هدش هداد  میب  رفیک  زا  سرت  ندومن  هدنب  يزور 

ِدیِعَْولا ِباَقِع  َفْوَخ  اَْنقُزْرا  َّمُهَّللا 

53/45 .نادرگ ام  يزور  ار  هدش  هدادرادشه  ِرفیک  ِسرت  ادنوادخ 

رفیک تمقن و  هب  تمعن ، لیدبت  مدع 
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ِهَمِقَّنلِاب ُرِداَُبی  َال  َهَمْعِّنلا ، ُرِّیَُغی  َال  ْنَم  اَی 

10/46 .دنک یمن  باتش  تخس ، رفیک  هب  دهد و  یمن  رییغت  ار  تمعن  هک  یسک  يا 

یهلا رفیک  ناهاوخ و  شزرمآ 

َنوُرِفْغَتْسُْملا َِکتَمِقَِنب  یَقْشَی  ال 

.دنوش یمن  تخب  هریت  ترفیک  هب  ناهاوخ  شزرمآ 

15/46

یهلا رفیک  هب  نتشگزاب 

َِکباَقِع ِیف  ُهَدُّدََرت  َلَوْطَأ  اَم 

20/46! ترفیک رد  شنتشگزاب ، یپرد  یپ  تسا  ینالوط  هچ 

یهلا رفیک  ندوب  تخس 

ِلاَحِمْلا ُدیِدَّشلا  ِلاَعَتُْملا ، ُِّیلَْعلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

5/47 .دنک یم  رفیک  تخس  هبترم ، ِيدنلب  تیاهن  رد  هبترمدنلب  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

ندشن رفیک  تهج  هدنب ، تساوخرد 

َکِماَکْحَأ ِهَزَواَُجم  َو  َكِدوُدُح ، ِیف  يِرْوَط  يِّدَعَت  َو  َِکْبنَج ، ِیف  یِطیِْرفَِتب  ِینْذِخاَءُوت  َال 

.نکن رفیک  تماکحا  زا  زواجت  تدودح و  رد  مندرک  يّدعت  تّقح و  رد  مندومن  یهاتوک  هب  ارم 

89/47

نداد تلهم  ِرفیک 

ِءاَْلمِْإلا ِذْخَأ  ْنِم  ِینْرِجَأ 

98/47 .هد مهانپ  نداد  تلهم  ِرفیک  زا 

یهلا باقع  وفع و 
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َِبقاَُعت ْنَِأب  َْکنِم  َیلْوَأ  َوُفْعَت  ْنَِأب  َکَّنَأ  ...ُمَلْعَأ 

116/47 .ینک رفیک  هکنیا  ات  يرت  هتسیاش  شیاشخب  هب  وت  هک  یتسرد  هب  مناد  یم 

هانگ رب  هدننک  باقع  ادخ ؛

ُُهتاَنَأ َال  َْول  ِهَریِرَْجلا  یَلَع  ُذِخْآلا  ...ِِهب  ُدَّمَغَتَی  اَِمب  یِّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  امِیف  ِینْدَّمَغَت 

یم رفیک   ) دوبن شا  ییابیکـش  رگا  هک ) ، ) هاـنگ رب  هدـننکرفیک  دـناشوپ  یم  هک  هنوگنآ  ناـشوپب ، یهاـگآ  نم  زا  نآ  رب  هچنآ  رد  ارم 
119/47 (. داد

اه یناهنپ  ندش  راکشآ  زور  رد  ندشن ،  رفیک  تساوخرد 

ُِرئاَرَّسلا یَْلُبت  َمْوَی  ِینِْکلُْهت  َال 

129/47 .نکن مرفیک  دوش ، یم  راکشآ  اه  ناهنپ  هک  يزور  رد 

وا تمحر  یهلا و  رفیک 

َُکتَمْحَر اَّلِإ  َِکباَقِع  ْنِم  ُریُِجی  ال 

13/48 .دهد یمن  هانپ  تتمحر  زج  ترفیک ، زا 

یهلا ياهرفیک  تکاله و  ياه  هّرد 
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َِکتَابوُقُع اَِهلُولُِحب  َِکتاَوَطَِسل َو  اَهِیف  ُتْضَّرَعَت  ٍفََلت ، َباَعِش  ُْتلَلَح 

2/49 .مدش وربور  تیاه  تبوقع  اب  هداد ،  رارق  تیاه  يریگ  تخس  ضرعم  رد  ار  دوخ  اهنآ ، رد  .مدش  دراو  يدوبان  ياه  هّرد  هب 

دنوادخ رفیک  زا  ندش  نمیا  ببس 

َِکباَقِع ْنِم  ِِهب  ُنَمآ  َو  َِکناَوْضِر ، َیلِإ  ِِهب  ُجُرْعَأ  اًمَّلُس  ُهُذِخَّتَأ  اَم  َکِقِیفَْوت  ِماَوَد  َِکتَمْحَر َو  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ِیل  ْبَهَف 

زا هداد ، رارق  تا  يدونـشوخ  يوس  هب  ینابدرن  ار  نآ  هک  شخبب  يزیچ  ارم  تا  یگـشیمه  قیفوت  تتمحر و  زا  نم ، يادـخ  يا  سپ 
17/49 .مدرگ نمیا  ترفیک  زا  نآ  هلیسو  هب  مور و  الاب  نآ 

هدنهدازج ِدنوادخ 

اًیِزاَج َِکب  یَفَک 

3/50 .يا هدنهدازج  وت  هک  سب  نیمه 

تیفیک

ادخ یگنوگچ  ّتیفیک و  مهف  مدع 

َِکتَّیِْفیَک ْنَع  ُماَْهفَْألا  ِتَزَجَع  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

18/47 .دنزجاع تتّیفیک  زا  اه  مهف  هکنآ  ییوت 

هنیک

ربارب رد  وا  يرای  اب  هدنب ، هنیک  ندومن  لماک 

رگمتس

ًءاَفَو ِْهیَلَع  یِقَنَح  ْنِم  ...ُنوُکَت  ًهَرِضاَح ، يَوْدَع  ِْهیَلَع  ِینِدْعَأ 

8/14 .دیامن لماک  وا  رب  ار  ما  هنیک  هک  يا  هدامآ  ِندومن  يرای  .نک  يرای  وا  لباقم  رد  ارم 

ادخ نانمشد  هب  تبسن  يزرو  هنیک 

َنیِضِْغبُم َنیِِدناَعُم َو  َِکئاَدْعَأ  ِعیِمَِجل  ...ْمُْهلَعْجا  َو 
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3/25 .هد رارق  تنانمشد  همه  ِزوت  هنیک  وج و  هزیتس  ار  منادنزرف )  ) نانآ و 

ناگدنب ياه  لد  زا  هنیک ، ندش  نوریب  لماع 

َِکقْزِِرب اَنِروُدُص  َرَحَو  ْجِرْخَأ 

4/36 .اشگب تا  يزور  اب  ار ، نامیاه  لد  هنیک 

نانمؤم هب  تبسن  يزرو  هنیک  مدع 

َنِینِمْءوُْمِلل يِرْدَص  ْنِم  َّلِْغلا  ِعَْزنا 

.نک رب  ما  هنیس  زا  ار  نانمؤم  يارب  نتشاد  هنیک 

127/47

نمشد هنیک  نتسشننورف 

ُُهلِیلَغ ْنُکْسَی  َْمل  ...ُهَتْدَدَرَف 

6/49 .يدنادرگزاب ار  وا  دوب ، هتفرگن  رارق  شا  هنیک  هک  یلاح  رد  سپ 

هنامیپ لیک 
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گ

مدق ماگ 

وفع زین  شزرمآ و  تشذگ 

یهلا تشذگ  اب  هانگ ،) زا   ) نتفای ییاهر 

َكِزُواَجَِتب َِکباَذَع  ْنِم  اَنْرِجَأ 

.زاس نمیا  تباذع  زا  ار  ام  دوخ ، تشذگ  هب 

2/10

ناگدیرفآ رب  دنوادخ ، يوکین  تشذگ 

ِزُواَجَّتلا ِنْسُِحب  ِهِْقلَخ  َیلِإ  َدَّمََحت  ْنَم  اَی 

10/12 .تسا هتشاداو  دوخ  ساپس  هب  ار  شناگدیرفآ  کین ، تشذگ  اب  هکنآ  يا 

تشذگ هب  ادخ ، ندوب  روهشم 

ِزُواَجَّتلِاب ٌفوُْرعَم  ...َکَّنِإَف 

15/12 .يروهشم تشذگ  هب  وت  انامه 

یهلا تشذگ  يوس  هب  هدنب ، تشگزاب 

َكِزُواََجت َیلِإ  ِیتَعْرَص  ْنَع  ِیلَّوَحَتُم  ...ْلَعْجا  َو 

6/15 .هد رارق  دوخ  تشذگ  هب  ار  منداتفا  نیمز  هب  زا  تشگزاب  و 

وا تشذگ  و  ادخ ، يارب  ندیلام  كاخ  هب  ور 

؟ اًلُّلَذَت ُهَهْجَو  ََکل  َرَّفَع  ْنَّمَع  ٌزِواَجَتُم  ...یَِهلِإ  اَی  َْتنَأ ، ْلَه 

؟ يرذگ یمرد  دیلام ، كاخ  هب  ار  دوخ  يور  وت  يارب  يراوخ  هب  هکنآ  زا  وت  ایآ  نم  يادخ  يا 

15/16
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یهلا تشذگ  دنموزرآ  هدنب ،

ُْتقَتْشا َكِزُواََجت  َیلِإ  ...َّمُهَّللا 

.ما هدیزرو  قایتشا  وت  تشذگ  هب  ادنوادخ 

15/20

راکمتس ناگیاسمه  زا  نتشذگرد 

ْمِهِِملاَظ ْنَع  ِزُواَجَّتلِاب  ُضِرْعُأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .منک تشذگ  یشوپ  مشچ  اب  ناشرگمتس  زا  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

شتشذگ ییوکین  هب  اه ، شزغل  زا  دنوادخ  تشذگ 

َِکَتلاَقِإ ِنْسُِحب  ِیتاَرَثَع  ِیْنِلقَأ 

.رذگرد میاه  شزغل  زا  تتشذگ ، ییوکین  هب 

32/32

یهلا تشذگ  و  ناراکاطخ ، ياه  هاگ  ْنداتفا 
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َنِیئِطاَْخلا ِعِراَصَم  ْنَع  َكِزُواَجَِتب  ُهَتْضَْهنَأ  ْدَق  ْنَم  َهَوْسُأ  ِیْنلَعْجا 

10/39 .يدرک دنلب  ناراکاطخ  ياه  هاگ  ْنداتفا  زا  ار  وا  دوخ ، تشذگ  اب  هک  نادرگ  یسک  هوسا  ارم 

یهلا تشذگ  ناضمر و  ياه  بش 

ِباَقِّرلا َْکِلت  ْنِم  اََنباَقِر  ْلَعْجاَف  َکُْحفَص  اَُهبَهَی  ...ٌباَقِر  اَذَه  اَنِرْهَش  ِیلاََیل  ْنِم  ٍهَْلَیل  ِّلُک  ِیف  ََکل  َناَک  اَذِإ  َو 

نآ زا  ار  ناگدنب  ام  سپ  دشخب ، یم  ار  ناشیا  تتـشذگ  هک  دشاب ، یناگدنب  وت  يارب  ام ، هام  نیا  ياه  بش  زا  بش  ره  رد  هچنانچ  و 
.هد رارق  ناگدنب 

14/44

تشذگ رب  ادخ ، تردق  نتشگ  ناور 

ِزُواَجَّتلا یَلَع  َکَتَرُْدق  َْتیَرْجَأ  ...َکَّنَأ 

.يا 8/45 هتخاس  يراج  تشذگ ، رب  ار  تتردق  وت  انامه 

ناملسم ناشیک  مه  نیدلاو و  زا  ادخ  تشذگ 

اًعیِمَج اَِننیِد  ِلْهَأ  اَِنتاَهَّمُأ َو  اَِنئَابآ َو  ْنَع  ْزَواََجت  َّمُهَّللا 

55/45 .رذگرد ام ، ناشیک  مه  همه  ناردام و  ناردپ و  زا  ادنوادخ 

هدنب يدب  زا  هدنرذگرد  ادخ ،

اَهَیِّفَُعی یَّتَح  ِهَئِّیَّسلا  ِنَع  ُزَواَجَتَی  ...ْنَم  اَی  َو 

11/46 .دنک وحم  ار  نآ  ات  درذگ ، یمرد  يدب  زا  هک  یسک  يا  و 

وا تشذگ  هب  دامتعا  اب  ادخ ، زا  ینامرفان 

َكِزُواَجَِتب اًِقثاَو  َكِْوفَِعل ، اًیِجاَر  ...ِْهیَلَع  َمَْدقَأَف 

68/47 .درک مادقا  اه  ینامرفان  نآ  رب  تتشذگ ، هب  دامتعا  تشیاشخب و  هب  يراودیما  اب  سپ 

یهلا تشذگ  هب  ندرب  هانپ 
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َکِْحفَِصب اًریِجَتْسُم  ...َْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه 

.تشیاشخب هب  هدنهانپ  وت ، هاگشیپ  رد  منم  کنیا 

69/47

ناراک شزغل  زا  ادخ ، نتشذگرد 

َنیِِرثاَْعلا َِهلاَقِِإب  ُّنُمَی  ْنَم  اَی 

75/47 .ییاشخب یم  ار  ناراکشزغل  دوخ  ناسحا  اب  هکنآ  يا 

اه شزغل  زا  نتشذگرد  تساوخرد 

ِیتَْرثَع ِیْنِلقَأ  َو 

16/48 .رذگرد مشزغل  زا  و 

ِیتاَرَثَع َُکلیِقَتْسَأ 

.يرذگرد میاه  شزغل  زا  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 

8/51

ادخ نتشذگرد  هدنب و  نتساوخ  شزرمآ 

َْتلَقَأَف ُتْرَفْغَتْساَف 

1/49 .یتشذگرد وت  متساوخ و  شزرمآ  سپ 

هدنب ناهانگ )  ) زا دنوادخ ، نتشذگرد 
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ِماَرْکِْإلا ِلاَلَْجلا َو  اَذ  اَی  یِّنَع  ْزَواََجت 

.مرک یگرزب و  ياراد  يا  رذگرد ، نم  زا 

7/50

هدنب شزغل  زا  هدنرذگرد  ادخ ،

ِیتَّلَز ِراَثِْعلا  َْدنِع  َْتلَقَأ  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

4/51 .یتشذگرد مشزغل  زا  نداتفا ، هانگ ) هب   ) ماگنه هک  ییوت 

ِیتَْرثَع ِیلیِقُم  اَی 

7/51 .مشزغل زا  هدنرذگرد  يا 

ناگتشذگ

ناگتشذگ يارب  هبوت ، رد  ادخ  شور  ندوب  توافتم 

ِِهب اََنل  َهَقاَط  َال  اَم  اَّنَع  َعَضَو  ْدََقل  اَنَْلبَق ، َناَک  ْنَِمل  َِهبْوَّتلا  ِیف  ُُهتَّنُس  َْتناَک  اَذَکَه  اَمَف 

میرادـن تقاـط  نآ  هب  هچنآ  اـم  شود )  ) زا هدوبن و  نینچ  نیا  دـندوب ، اـم  زا  شیپ  هک  یناـسک  يارب  هبوـت ، لوـبق )  ) رد وا  شور  هتبلا 
23/1 .هتشادرب

شا هدنام  یقاب  هتشذگ و  ناگدنب  همه  رب  ادخ  ياه  تمعن 

َنِیقاَْبلا َنیِضاَْملا َو  ِهِداَبِع  ِعیِمَج  یَلَع  اَْنیَلَع َو  َُهل  ٍهَمِْعن  ِّلُک  َناَکَم  ُدْمَْحلا  َُهل 

رب ام و  رب  وا  هک  یتمعن  ره  ياج  هب  ار ، وا  ساپس 

.دراد ناگدنام -  یقاب  ناگتشذگ و  شناگدنب -  همه 

27/1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دوجو  زا  هتشذگ  ياه  تّما  ندوب  هرهب  یب 

ِهَِفلاَّسلا ِنوُرُْقلا  ِهَیِضاَْملا َو  ِمَمُْألا  َنوُد  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهِِّیبَن  ٍدَّمَحُِمب  اَْنیَلَع  َّنَم  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
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نامدرم هتشذگ و  ياه  تّما  رب  هن  داهن ، ّتنم  ام  رب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  شربمایپ  هب  هک  ار  ییادخ  ساپس 
1/2 .نیشیپ

ناینیشیپ يارس  نایم  رد  هدنب  ندروآرد 

َنِیلَّوَْألا َهَصْرَع  ِیب  ِفاَو 

.ناسرب ناینیشیپ  زیخاتسر )  ) هاگیاج هب  ارم 

127/47

ناگدنیآ ناگتشذگ و  نیب  رد  ادخ ، نانیشناج  نانمشد 

َنیِرِخْآلا َنِیلَّوَْألا َو  َنِم  ْمُهَءاَدْعَأ  ْنَْعلا  َّمُهَّللا 

10/48 .نک تنعل  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  زا  ار  ناشیا  نانمشد  ادنوادخ ،

ندرک رظن  فرص  نتشذگ 

هتشذگ

هتشذگ و ناگدنب  همه  رب  ادخ  ياه  تمعن 
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شا هدنام  یقاب 

َنِیقاَْبلا َنیِضاَْملا َو  ِهِداَبِع  ِعیِمَج  یَلَع  اَْنیَلَع َو  َُهل  ٍهَمِْعن  ِّلُک  َناَکَم  ُدْمَْحلا  َُهل 

.دراد ناگدنام -  یقاب  ناگتشذگ و  شناگدنب -  همه  رب  ام و  رب  وا  هک  یتمعن  ره  ياج  هب  ار ، وا  ساپس 

27/1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دوجو  زا  هتشذگ  ياه  تّما  ندوب  هرهب  یب 

ِهَِفلاَّسلا ِنوُرُْقلا  ِهَیِضاَْملا َو  ِمَمُْألا  َنوُد  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهِِّیبَن  ٍدَّمَحُِمب  اَْنیَلَع  َّنَم  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

نامدرم هتشذگ و  ياه  تّما  رب  هن  داهن ، ّتنم  ام  رب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  شربمایپ  هب  هک  ار  ییادخ  ساپس 
1/2 .نیشیپ

لمع تقو  نتشذگ  نامز  هبوت و 

ََهبْوَّتلا ََکل  َصَلْخَأ  َو  َِهباَنِْإلِاب ، َكاَّقََلت  ...ْتَضَْقنا  ِدَق  ِلَمَْعلا  َهَّدُم  يَأَر  اَذِإ  یَّتَح  ...

.دنک یم  هبوت  وت  يارب  هناصلاخ  هدروآ و  يور  وت  هب  هبوت  اب  .هتشذگ  لمع  نامز  دنیب  یم  هکنیا  ات 

8/12

نیشیپ ياهرادرک )  ) یکرچ زا  یکاپ 

ُْتفَلْسَأ اَم  ِسَنَد  ْنِم  ِینْرِّهَط 

.امن كاپ  ما ، هداتسرف  شیپ  هچنآ  يدیلپ  زا  ارم 

6/15

هدنب رمع  هدنناسر  رس  هب  هدننارذگ و  ناهانگ ،

ُهَرُمُع ُبُونُّذلا  ِتَْنفَأ  يِذَّلا  اَنَأ 

.هداد انف  هب  ار  شرمع  ناهانگ  هکنآ  منم 

14/16
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ناهانگ ياه  یشوخ  ندش  يرپس 

ْتَمِزَلَف اَُهتاَِعبَت  ْتَماَقَأ  َو  ْتَبَهَذَف ، اَُهتاََّذل  ْتََربْدَأ  ٍبُونُذ  ْنِم  َکِمْکُح : ِیف  ُهَحَضَف  اَم  ِحِیبَق  ...ْنِم  َِکب  َثاَغَتْسا 

و تشذـگ ، دـش و  يرپـس  شیاـه  تّذـل  هک  یناـهانگ  زا  .هتـساوخ  کـمک  وت  زا  تسا ، رگاوسر  وت  مکح  رد  هک  یتـشز  راـک )  ) زا
9/31 .دش رادیاپ  دنام و  ياج  هب  نآ  ياهدمایپ 

هزات هتشذگ و  ياه  شزغل  زا  هبوت 

اَِهثِداَوَح ِیتاَّلَز َو  ِِفلاَوَس  ...ْنِم  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.منک یم  هبوت  تهاگرد  هب  ما ، هزات  هتشذگ و  ياه  شزغل  زا  مهاگیاج ، نیا  رد  نم  ادنوادخ 

14/31

هتشذگ ناهانگ )  ) هچنآ هدننکدوبان  يا  هبوت 

َفَلَس اَم  ِوْحَمِل  ًهَبِجُوم  ًَهبَْوت  ...ِهِذَه  ِیَتبَْوت  ْلَعْجاَف 

.نادرگ تسا ، هتشذگ  هچنآ  وحم  ببس  يا  هبوت  ار  ما  هبوت  نیا  سپ 

20/31
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هتشذگ دنسپان  راک  یشومارف 

ِیْلِعف ِمیِمَذ  ْنِم  َقَبَس  اَِمل  ٍناَیِْسن  َال  َو  يَِرثَأ ، ِءوُِسب  یِّنِم  ٍلْهَج  ْنَع  ِِهب  ُْتقَطَن  اَم  ُّلُک  اَمَف 

.تسین ما  هتشذگ  هدیهوکن  رادرک  ِیشومارف  زا  مرادرک و  يدب  هب  لهج  زا  متفگ ، هچ  ره  سپ 

26/31

اه نامز  نتشذگ  اب  ادخ ، تّزع  یگدنیاپ 

ِماَّیَْألا ِناَمزَْألا َو  یِضاَوَم  ِماَوْعَْألا َو  ِیلاَوَخ  ِروُهُّدلا َو  ِّرَم  یَلَع  ِیقاَْبلا  ِّزِْعلا  ...اَذ  اَی  َّمُهَّللا 

3و1/32 .تسا راگدنام  اهزور ، اه و  نامز  نتشذگ  هتشذگ و  ياه  لاس  اهراگزور و  ندش  يرپس  اب  هک  يزیزع  يا  ادنوادخ 

اطخ زا  ناگدنب  ندش  كاپ  لاح  رد  ناضمر ، ندش  يرپس 

ِتاَئیِطَْخلا َنِم  ِهِیف  اَنَْتیَّفَص  ْدَق  اَّنَع َو  َیِضَْقنَی  یَّتَح  ...ِِهلاَلِه  ِقاَحِّما  َعَم  اََنبُونُذ  ْقَْحما  َو 

هتخاس هزیکاپ  اهاطخ  زا  نآ  رد  ار  ام  هک  درذـگب  ام  زا  یلاح  رد  هام ) نیا   ) ات .نک  وحم  ار  اـم  ناـهانگ  هاـم ، لـاله  ندـش  وحم  اـب  و 
15/44 .يا

هدنب زا  اه  يراتفرگ  ندنَک  و  ناضمر ، ندش  يرپس 

ِهِماَّیَأ ِخاَلِْسنا  َعَم  اَِنتاَِعبَت  اَّنَع  ْخَلْسا 

ام زا  ار  نامیاه  یتخس  شیاهزور  نتشذگ  اب 

15/44 .نکب

اَناَیاَطَخ ْنِم  ِرْهَّشلا  اَذَه  ِخاَلِْسنِاب  اَنْخَلْسا  َّمُهَّللا 

49/45 .روآرد اهاطخ  زا  ار  ام  هام ، نیا  نتشذگ  اب  ادنوادخ 

ناضمر ندش  يرپس  سرت و  ینوزفا 

َّضَمَف اًیِضَْقنُم  َشَحْوَأ  ...ٍفِیلَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

27/45 .ْدنادرگ بات  یب  تخاس و  كانمیب  دش ، يرپس  نوچ  هک  یمدمه  وت  رب  دورد 
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ناضمر هام  هتشذگ  ياه  یکین  تاکرب و 

ُهاَْنِبلُس َِکتاَکََرب  ْنِم  ٍضاَم  یَلَع  ...َْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا 

42/45 .میداد تسد  زا  هک  تا  هتشذگ  ياه  یکین  رب  وت و  رب  دورد 

هتشذگ دب  ياهراک  زا  هبوت 

ُهاَنْفَلْسَأ ٍءوُس  ...ِّلُک  ْنِم  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

52/45 .مینک یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  میا ، هداد  ماجنا  هتشذگ  رد  هک  يا  يدب  ره  زا  ام  ادنوادخ 

هزات هتشذگ و  دورد  ره  هدنریگارف  يدورد 

ٍهَفَنْأَتْسُم ٍهَِفلاَس َو  ٍهاَلَص  ِّلُِکب  ُطیُِحت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ِْهیَلَع َو  ِّلَص  ِّبَر 

.دریگارف ار  يا  هزات  هتشذگ و  دورد  ره  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  وا و  رب  نم ، راگدرورپ 

55/47

هتشذگ ناهانگ  زا  شزرمآ  بلط 
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ِیبُونُذ ْنِم  َفَلَس  اَِمل  َكُرِفْغَتْسَأ  َو 

26/48 .مهاوخ یم  شزرمآ  وت  زا  ما  هتشذگ  ناهانگ  يارب  و 

هتشذگ هدش و  هتشون  هچنآ  ِیکین 

اَلَخ ْدَق  ٍباَتِک  ِْریَخ  ْنِم  َُکلَأْسَأ 

5/54 .میامن یم  تساوخرد  ار  هتشذگ  هدش و  هتشون  هچنآ  یکین  وت  زا 

یمارگ

دنوادخ شیاتس  ناگدیرفآ و  نیرت  یمارگ 

ِْهیَلَع ِِهتَقِیلَخ  ُمَرْکَأ  ...ِِهب  ُهَدِمَح  اَم  ِّلُِکب  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

25/1 .دنا هدوتس  ار  وا  شناگدیرفآ ، نیرت  یمارگ  هک  یساپس  ره  هب  ار ، يادخ  ساپس 

دنوادخ یمارگ  نانابهگن  ناریفس و 

َنِیِبتاَْکلا ِماَرِْکلا  ِهَظَفَْحلا  َو  ِهَرَرَْبلا ، ِماَرِْکلا  ِهَرَفَّسلا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

ناـظفاح راـکوکین و  ِراوـگرزب  ناریفـس  ناگتـشرف و  ياـه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تـسرف  دورد  سپ  ...
18و11و10/3 (. لامعا  ) هدنسیون یمارگ 

ادخ دزن  ناگدنب ، نتشاد  یمارگ 

َْکیَلَع اَْنمِّرَک 

5/5 .راد یمارگ  دوخ  دزن  ار  ام 

لامعا یمارگ  ناگدنسیون 

اَنَتَنوُؤَم َنِیِبتاَْکلا  ِماَرِْکلا  یَلَع  ْرِّسَی  َّمُهَّللا 

15/6 .زاس ناسآ  یمارگ  ناگتشرف )  ) ناگدنسیون رب  ار  ام  تمحز  ادنوادخ 

ادخ قلخ  نیرت  یمارگ 
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َنِیبَْجنَْألا ِراَیْخَْألا  َنیِرِهاَّطلا  َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف 

24/6 .تسرف دورد  دنا ، نیرت  فیرش  راکوکین و  هزیکاپ ، كاپ ، هک  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ 

شاداپ نیرت  یمارگ 

ِِهتَّمُأ ْنَع  َِکئاَِیْبنَأ  ْنِم  اًدَحَأ  َْتیَزَج  اَم  َمَرْکَأ  َلَْضفَأ َو  اَّنَع  ِهِزْجا  ...ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

شتّما بناج  زا  تناربمایپ  هب  هک  ار  یـشاداپ  نیرت  یمارگ  نیرتهب و  ام  فرط  زا  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ادنوادخ 
23/6 .هد شاداپ  وا  هب  يداد ،

هدنب ندوبن  یمارگ  ادخ و  يرابدرب 

َْکیَلَع یِمَرَک  ْنِم  َِکلَذ  َْسَیل  ...یِّنَع َو  َُکتاَنَأ  َِکلَذ  ْنِم  ُبَجْعَأ 

26/16 .تسوت دزن  نم  ندوب  یمارگ  زا  هن  نیا  تسا و  نم  اب  وت  يرابدرب  نآ  زا  رت  تفگش 
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دنمدوس یناسر  بآ  یمارگ و  ناگتشرف 

ٍِعفاَن َْکنِم  ٍیْقَِسب  .َهَرَفَّسلا  َماَرِْکلا  َکَتَِکئاَلَم  ْدِهْشَأ 

2/19 .زاس هدامآ  دوخ ، بناج  زا  دنمدوس  یبآ  نداتسرف  هب  ار  تا  هدنسیون  ِراوگرزب  ِناگتشرف  و 

یتسردنت هب  هدنب ، نتشاد  یمارگ 

َِکتَِیفاَِعب ِیْنمِرْکَأ 

1/23 .راد ما  یمارگ  تتیفاع  هب 

ادخ زا  شاداپ  تفایرد  دنزرف و  نتشاد  یمارگ 

ِیتَمِرْکَت یَلَع  اَمُْهِبثَأ  ...َّمُهَّللا 

.هد شاداپ  منتشاد ، یمارگ  رب  ار  اهنآ  ادنوادخ 

7/24

ناهاوگ هاگیاج  رد  یمارگ ، ناربمایپ 

َنیِمَّرَکُْملا ِلُسُّرلا  َو  َنِیبَّرَقُْملا ، ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  ِداَهْشَْألا  ِِفقاَوَم  َْدنِع  ِءاَقَْبلا  ِراَد  ِتاَحیِضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف  ...َكِْوفَِعب  ِینَتْرَتَس  ْذِإ  َّمُهَّللا َو 

ناگتـشرف زا  نادـهاش ؛ ياه  هاـگیاج  دزن  یقاـب ، يارـس  ياـه  ییاوسر  زا  سپ  يدـناشوپ ، تشیاـشخب  هب  ارم  هک  نونکا  ادـنوادخ و 
21/32 .زاس نمیا  ارم  راوگرزب ، ناربمایپ  دنمجرا و 

یمارگ یماجنارس 

اًریِصَم ُمَرْکَأ  ...َیِه  ِیتَّلِاب  اََنل  ِْمتْخا 

6/33 .نک متخ  تسا ، رت  یمارگ  شماجنارس  هچنآ  هب  ار  ام  راک 

ناضمر هام  تشاد  یمارگ  تهج  هب  اه ، یندیماشآ  اه و  یندروخ  عنم 

اًماَرْکِإ َبِراَشَْملا  َمِعاَطَْملا َو  ِهِیف  َرَجَح  َو  اًماَظْعِإ ، ِهِْریَغ  ِیف  َّلَحَأ  اَم  ِهِیف  َمَّرَحَف 

اـه و یندروـخ  شتــشاد ، یمارگ  تـهج  زا  درک و  مارح  دوـب ، لــالح  نآ  ریغ  رد  هـچنآ  شتــشاد ، گرزب  رطاــخ  هـب  نآ  رد  سپ 
.دومن عونمم  نآ  رد  ار  اه  یندیماشآ 
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4/44

هدنب بحاصم  تقو  نیرت  یمارگ  ناضمر ،

ِتاَقْوَْألا َنِم  ٍبوُحْصَم  َمَرْکَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

24/45 .يدوب هارمه  هک  ییاه  تقو  نیرت  یمارگ  يا  وت ، رب  دورد 

ادخ يوس  هب  هدنب ، تشگزاب  نتشاد  یمارگ 

ِیبَلَْقنُم َْکَیلِإ  َو  ِیفَرَْصنُم ، َكِْدنِع  ْنِم  ْمِرْکَأ  َو 

25/46 .راد یمارگ  تیوس ، هب  ار  متشگزاب  تدزن و  زا  ار  منتفر  و 

یمارگ ربمایپ  رب  دورد 

َِکتاَوَلَص َلَْضفَأ  ِبَّرَقُْملا ، ِمَّرَکُْملا  یَفَطْصُْملا  ِبَجَْتنُْملا  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

هک دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 
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50/47 .تسرفب ار  تیاهدورد  نیرترب  دنا ، هدش  هتشاد  بّرقم  یمارگ و  هدش ، رایتخا  هدیزگرب ،

هفرع زور  ندوب  یمارگ 

ُهَتْمَّظَع ُهَْتمَّرَک َو  ُهَْتفَّرَش َو  ٌمْوَی  َهَفَرَع  ُمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 

66/47 .يا هتشاد  گرزب  یمارگ و  فیرش و  ار  نآ  هک  تسا  يزور  هفرع ، زور  نیا  ادنوادخ ،

هدنب دزن  یمارگ ، ياه  تمعن  ندوب  هتسویپ 

َّيََدل اَِهتاَماَرَک  ْرِهاَظ 

.نادرگ هتسویپ  نم  دزن  ار  نآ  ياه  یمارگ 

128/47

ادخ طّسوت  شنتشاد  یمارگ  تروص  رد  هدنب ، ندیدرگن  راوخ 

ِیُننیُِهی يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَْتمَرْکَأ  ْنِإ 

؟15/48 دنک مراوخ  هکنآ  تسیک  سپ  يراد ، یمارگ  ارم  رگا 

بادرگ

الب هنتف و  ياه  بادرگ 

ِهَْنتِْفلا ِتاَرَمَغ  ْنِم  ِینَِّجن 

98/47 .هد متاجن  هنتف  ياه  بادرگ  زا 

شا ینادان  بادرگ  هدنب و 

ٍنیِح یَّتَح  اًیِهاَس  ِیتَرْمَغ  ِیف  ...ِینْرَذَت  َال  َو 

124/47 .نکن اهر  ربخ  یب  ینامز  تّدم  ات  متلفغ ، بادرگ  رد  ارم  و 

شدرگ

ترخآ ایند و  دوس  نیمز و  رد  شدرگ 
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ْمُهاَرْخُأ ِیف  ِلِجْآلا  ُكَرَد  َو  ْمُهاَْینُد ، ْنِم  ِلِجاَْعلا  ُْلیَن  ِهِیف  اَِمل  اًبَلَط  ِهِضْرَأ ، ِیف  اوُحَرْسَی 

.ترخآ رد  هدنیآ  دوس  نتفای  ایند و  زا  ینونک  دوس  هب  ندیسر  يارب  دنتفا ، وپاکت  هب  نیمز  رد 

6/6

ادخ تّزع  یگدنیاپ  راگزور و  شدرگ 

ِماَّیَْألا ِناَمزَْألا َو  یِضاَوَم  ِماَوْعَْألا َو  ِیلاَوَخ  ِروُهُّدلا َو  ِّرَم  یَلَع  ِیقاَْبلا  ِّزِْعلا  ...اَذ  اَی  َّمُهَّللا 

3و1/32 .تسا راگدنام  اهزور ، اه و  نامز  نتشذگ  هتشذگ و  ياه  لاس  اهراگزور و  ندش  يرپس  اب  هک  يزیزع  يا  ادنوادخ 

باذع بایسآ  ندروآرد  شدرگ  هب 

َنیِدِْحلُْملا یَلَع  َِکتَمِقَن  یَحَر  ْرِدَأ 

.روآرد 3/36 شدرگ  هب  نادحلم  يارب  ار  ترفیک  بایسآ 

اه نامز  شدرگ  اب  ساپس ، نتشگ  رایسب 
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ِهَنِمْزَْألا ِروُرُک  یَلَع  ُفَعاَضَتَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

39و36/47 .دوش ربارب  نیدنچ  اه ، نامز  شدرگ  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

راگزور شدرگ  اب  هدنبای ، ینوزف  يدورد 

َكُْریَغ اَهُّدُعَی  َال  َفیِعاَضَت  ِیف  ًهَداَیِز  ِماَّیَْألا  ِروُرُک  یَلَع  اَهُدیَِزت  ...ًهاَلَص  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  ِّبَر 

وت زج  هک  ربارب  نیدـنچ  رد  یندوزفا  ییازفیب ، راگزور  رذـگ  اب  ار  نآ  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادـناخ  وا و  رب  نم ، راـگدرورپ 
55/47 .دنک شرامش  ار  نآ  دناوتن  یسک ) )

ندرگ

یهلا باذع  زا  ناگدنب ، ياه  ندرگ  ندومن  دازآ 

َِکتَمِقَن ْنِم  اََنباَقِر  ِْقتْعَأ 

2/5 .نک دازآ  تباذع  زا  ار  ام  ياه  ندرگ 

هدنب ندرگ  رب  هانگ ، یتشز  قوط  نتخادنین 

اَهِراَنَش َهوُرْکَم  ِینْدِّلَُقت  ...ْمَلَف  اَِهب  ُتْمَْملَأ  ٍهَِبئاَش  ْنِم  ْمَک 

.یتخادنین مندرگ  هب  ار  نآ  یتشز  يدنسپان و  قوط  مدروآ و  اج  هب  هک  ییاه  یتشز  رایسب  هچ 

21/16

ناراکاطخ ندرگ  ییاهر  هلیسو 

َنِیئِطاَْخلا ِباَقِر  ُكاَکَف  اَِهب  ِیتَّلا  َِکتَمْحَِرل  ًءاَجَر  ...یِسْفَن  اَذَِهب  ُخِّبَوُأ  اَمَّنِإ 

تـسا ناراکاطخ  ياه  ندرگ  ییاهر  هک  وت -  تمحر  هب  يراودیما  نوچ  منک ، یم  شنزرـس  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  ور  نیا  زا  اهنت 
28/16 .دشاب یم  - 

ناهانگ اب  هدنب ، ندرگ  نتشگ  کیراب 

ُبُونُّذلا اَْهتَّقَرَأ  ْدَق  ِیتَبَقَر  ِهِذَه  َّمُهَّللا َو 

29/16 .هدومن کیراب  ار  نآ  ناهانگ  هک  تسا  نم  ندرگ  نیا  ادنوادخ و 
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هانگ زا  هدنب ، ندرگ  ندرک  دازآ  لماع 

َكِْوفَِعب اَهِْقتْعَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ُبُونُّذلا ، اَْهتَّقَرَأ  ْدَق  ِیتَبَقَر  ِهِذَه  َّمُهَّللا َو 

نآ دوخ  تشذگ  هب  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  هدومن ، کیراب  ار  نآ  ناهانگ  هک  تسا  نم  ندرگ  نیا  ادـنوادخ و 
29/16 .نک دازآ  ار 

هدنب هرابرد  هدنراد  دب  دصق  ندرگ  هب  يراوخ  قوط 

ُهَتَبَقَر َّلُِذت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

ات هد ، رارق  يّدس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرصنم  نم  زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دصق  سک  ره  و 
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8و7/23 .يروآورف يراوخ  هب  ار  شندرگ 

هداتفا یندرگ  اب  ندمآ ، ادخ  دزن 

ٍهَعِضاَخ ٍهَبَقَر  َو  ٍهَعِشاَخ ، ٍسْفَِنب  َكاَّقَلَتَف 

19/32 .تسوت يور  شیپ  هداتفاورف ، یندرگ  نتورف و  يدوجو  اب  سپ 

اه ندرگ  رد  لامعا ، ندش  دنب  ندرگ  نامز 

ِقاَنْعَْألا ِیف  َِدئاَلَق  ُلاَمْعَْألا  ِتَراَص  َو 

.ددرگ اه  ندرگ  رد  ياهدنب  ندرگ  لامعا ، و 

13/42

هدنب ندرگ  ِقوط 

ِتاَکَرَْبلِاب ُبَهْذَی  َو  ِتاَنَسَْحلا ، ُِطبُْحی  اَّمَع  ِعاَْلقِْإلا  َقْوَط  ِیْنقِّوَط 

.زادنا مندرگ  هب  درب ، یم  نیب  زا  ار  اه  تکرب  هدرک و  لطاب  ار  اه  یکین  هچنآ  زا  نتشادرب  تسد  ِقوط 

106/47

یتاّیصوصخ نتسب  هدنب  ندرگ  هب  دوسح و 

ِهِیف ْلََزت  َْمل  ًالاَلِخ  ِینَدَّلَق  ...ْدَق  ٍدِساَح  ْنِم  ْمَک  َو 

9/49 .تخادنا مندرگ  هب  دوب ، وا  دوخ  رد  هشیمه  هک  ار  ییاه  یگژیو  هک  يدوسح  رایسب  هچ  و 

نداهن ندرگ  هب  ّتلذ  غوی  ناهاشداپ و 

اَِهقاَنْعَأ یَلَع  ِهَّلَذَْملا  َرِین  ُكُولُْملا  َُهل  ْتَعَضَو  ْنَم  اَی 

رب يراوخ  غوی  وا  يارب  ناهاشداپ  هک  یسک  يا 

7/51 .دنا هداهن  ناشیاه  ندرگ 

ندرگ دنب  ندرگ 
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میلست نداهن  ندرگ 

عامتجا ییامهدرگ 

یگنسرگ

یگشیمه یگنسرگ  ناکرشم و 

...ِمیِقُْملا ِعوُْجلِاب  ْمُْهبِصَأ 

12/27 .نادرگ مئاد  یگنسرگ  راچد  ار  نانآ 

يراتفرگ

ناینیمز يارب  راوگان ، يراتفرگ  ناگدنروآ 

َنِم ُلِْزنَی  اَم  ِهوُرْکَِمب  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  َیلِإ  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  َِکلُـسُر  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَـصَف  ...
ِءاَلَْبلا

يـالب هـک  ناگتـشرف ، زا  تناگداتـسرف  ناگتـشرف و  ياـه  هورگ  رب  تناگتــشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تـسرف  دورد  سپ  ...
17و11و10/3 .یتسرف یم  نیمز  لها  يوس  هب  دنیاشوخان 

هدنب ندوب  راتفرگ  هودنا  مغ و  هب 

ِِهب ُتِینُم  اَم  ِفْشَک  یَلَع  ُرِداَْقلا  َْتنَأ  َو  امَه ، َّیَلَع  َثَدَح  اَم  ِلْمَِحب  ُتْأَلَْتما  َو 
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10/7 .ییاناوت ما  هدش  راتفرگ  نآ  هب  هچنآ  عفد  رب  وت  ما و  هتشگ  رپ  هودنا  مغ و  زا  هداد  خر  میارب  هچنآ  زا  و 

ناراتفرگ يراتفرگ  عفر  یهلا ، هدعو 

ْمُْهنَع َفْشَْکلا  َتْدَعَو  َنیِذَّلا  ِءوُّسلا  ُلْهَأ  ...ُنَْحن  َکَناَْحبُس 

4/10 .يا هداد  هدعو  ار  اهنآ  يراتفرگ  عفر  هک  میناراتفرگ  ام  وت ! یهّزنم  كاپ و 

يراتفرگ الب و  زا  نتفای  ییاهر 

َکِحْوَر َیلِإ  ِیبْرَک  ْنِم  یِصاَلَخ  ...ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  تشیاشخب  هب  ار  میراتفرگ  زا  ییاهر  و 

6/15

الب ندش  رود  تهج  ادخ ، زا  يرازگ  ساپس 

َِکئاََلب ْنِم  یِّنَع  َْتفَرَص  اَِمب  ...ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

1/18 .ساپس ار  وت  يدنادرگرب ، نم  زا  هک  ییالب  رب  ادنوادخ 

نآ هرابرد  ادخ  زا  تساوخرد  یتسردنت و  ِندوب  ْيراتفرگ 

َْتمَّدَق اَم  یِّنَع  ْرِّخَأ  َو  َتْرَّخَأ ، اَم  ِیل  ْمِّدَقَف  ...ُعِطَْقنَی  َال  ٍءاََلب  ْيَدَی  َْنَیب  ِهَِیفاَْعلا  ِهِذَه  ْنِم  ِهِیف  ُِّتب  ْوَأ  ِهِیف ، ُْتِللَظ  اَم  ْنُکَی  ْنِإ  َو 

رس هب  نآ  رد  ار  زور  هک  یتسردنت  نیا  رگا  و 

، يا هتخادنا  ریخأت  هب  میارب  هچنآ  سپ  دشاب ، ددرگ  یمن  عطق  هک  يا  يراتفرگ  زا  شیپ  ما ، هدـناسر  رـس  هب  نآ  رد  ار  بش  ای  ما  هدرب 
2/18 .زادنا سپ  يا ، هتخادنا  شیپ  نم  زا  هچنآ  زادنا و  شیپ 

ینیب گرزبدوخ  هب  يراتفرگ  مدع 

ِْربِْکلِاب یِّنَِیلَْتبَت  َال  ِینَّزِعَأ َو 

3/20 .زاسن مراتفرگ  ینیب  گرزبدوخ  هب  راد و  یمارگ  ارم 

تدابع رد  یتسس  هب  هدنب ، نتخاسن  راتفرگ 
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َِکتَداَبِع ْنَع  ِلَسَْکلِاب  یِّنَِیلَْتبَت  َال 

11/20 .نکن راتفرگ  تتدابع  رد  یتسس  هب  ارم 

وا يراتفرگ  زا  شیپ  هدنب ، ِیتسردنت 

ِهَِیفاَْعلِاب ِءاَلَْبلا  َْلبَق  َّیَلَع  ُْنْنماَف 

20/20 .راذگ ّتنم  نم  رب  یتسردنت  اب  يراتفرگ ، زا  شیپ  سپ 

نارگید شهوکن  ای  شیاتس  هب  هدنب ، ندشن  راتفرگ 

ِینَعَنَم ْنَم  ِّمَِذب  یَلَْتبُأ  َو  ِیناَطْعَأ ، ْنَم  ِدْمَِحب  َِنتَْتفَأَف  ...َِکقْزِر  َلْهَأ  َقِزْرَتْسَأَف  ِراَْتقِْإلِاب ، یِهاَج  ْلِذَْتبَت  َال  َو 

اطع نم  هب  هکنآ  شیاتـس  هب  هاگنآ  .مهاوخب  يزور  دنتـسه ، وت  راوخ  يزور  هک  یناسک  زا  ات  زیرم ، ورف  یتسدگنت ، اب  ار  مهوکـش  و 
موش راتفرگ  هدرک ،

1019 ص : 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 1999 

http://www.ghaemiyeh.com


.مدرگ راچد  هتشادزاب ، نم  زا  هکنآ  شهوکن  هب  و 

26/20

يراتفرگ تلاح  رد  اعد ، تباجا  هب  دیما 

ٍءاََلب ْوَأ  ٍهَِیفاَع  ...ِیف  یِّنَع ، ْتَأَْطبَأ  ْنِإ  ِیل َو  َِکَتباَجِإ  ْنِم  اًِسیآ  ...ِیْنلَعَْجت  َال 

8/21 .يراتفرگ ای  مشاب  یتسردنت  رد  هدن ، رارق  دوش -  رید  هچرگ  تتباجا -  زا  دیماان  ارم 

يراتفرگ لباقم  رد  ییابیکش 

ِءاَلَْبلا یَلَع  ِیل  َْربَص  َال  ...َّمُهَّللا 

2/22 .مرادن ییابیکش  الب  رب  ادنوادخ 

الب زا  نتفای  يدوبهب  یهلا و  تمحر 

َِکتَمْحَِرب ِءاَلَْبلا  َنِم  َْنیَفاَعُْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هدیهر  الب  زا  وت  تمحر  هب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

راتفرگ ناگیاسمه  زا  ییوجلد 

ًهَمْحَر ْمُْهنِم  ِءاَلَْبلا  ِلْهَأ  یَلَع  ُّقِرَأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .میامن يزوسلد  اهنآ ، ناگدیدالب  رب  ینابرهم  اب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

هدومن رایتخا  ادخ  هچنآ  ِتفرعم  یناوتان  هب  ناگدنب ، نتخاسن  راتفرگ 

َكَرْدَق َطِمْغَنَف  َتْرَّیََخت  اَّمَع  ِهَفِْرعَْملا  َزْجَع  اَنْمُسَت  َال 

.میرامش کبس  ار  وت  رْدق  ات  زاسن ، يا  هدومن  رایتخا  هچنآ  تخانش  زا  زجع  راچد  ار  ام 

3/33

ندشن تلفغ  راتفرگ 

َنُوبِغاَر َْکَیلِإ  اَّنِإ  َْکنَع ، َهَْلفَْغلا  اَنْمُسَت  َال 
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4/34 .میتسه بغار  وت  يوس  هب  ام  اریز  .نکن  تدوخ  زا  تلفغ  راتفرگ  ار  ام 

الب يراتفرگ و  و  قرب ، دعر و 

ِءاَلَْبلا َساَِبل  اَمِِهب  اَنِْسْبُلت  َال 

.ناشوپن ام  رب  الب  هماج  ود ، نآ  ببس  هب 

1/36

الب زا  ناگدنب ، نتشاد  هگن 

ِءاَلَْبلا َنِم  اَنَْتیَقَو  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف 

6/36 .یتشادهگن نآ  زا  ار  ام  هک  ییاهالب  رب  تسار ، وت  ساپس  سپ 

شیوخ يراتفرگ  يوُرِگ  رد  هدنب ،

ِِهتَِّیلَِبب ُنَهَتْرُْملا  اَنَأ 

83/47 .شیوخ يراتفرگ  يورگ  رد  منم 

يراتفرگ الب و  بادرگ  زا  هدنب ، ندناهر 

ِهَْنتِْفلا ِتاَرَمَغ  ْنِم  ِینَِّجن 

98/47 .هد متاجن  هنتف  ياه  بادرگ  زا 

يراتفرگ ماک  زا  ییاهر 
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يَْولَْبلا ِتاَوََهل  ْنِم  ِینْصِّلَخ 

98/47 .شخب ما  ییاهر  الب  ياه  ماک  زا 

نازینک نامالغ و  يراتفرگ 

َِکئاَمِإ َكِدِیبَع َو  ِتاَقَبَط  ِِهب  َْتیَلَْتبا  اَّمِم  ِیِنفاَع  َو 

.شخب تیفاع  يا ، هدومن  راتفرگ  نآ  هب  ار  تنازینک  نامالغ و  فلتخم )  ) تاقبط هچنآ  زا  ارم  و 

105/47

يراتفرگ زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِءاَلَْبلا ِلُولُح  ْنِم  ...ِینْذِعَأ 

119/47 .هد هانپ  الب  ندمآ  دورف  زا  ارم 

بیع یتسپ و  هب  هدنب ، ندرکن  راتفرگ 

ِیناَکَم اَِهلْجَأ  ْنِم  ُلَهُْجی  ًهَصیِقَن  َال  يِرْدَق َو  اََهل  ُرُغْصَی  ًهَسیِسَخ  ِینْمُسَت  َال  َو 

.نادرگن تباث  نم  رب  دوشن ، هتسناد  متلزنم  نآ ، رطاخ  هب  هک  ار  یبیع  زاسم و  مراچد  ددرگ ، درُخ  ما  هبترم  نآ ، اب  هک  ار  يا  یتسپ  و 

121/47

ندادن رارق  يراتفرگ  فده  ار  هدنب 

اًضَرَغ ِءاَلَْبِلل  ِیْنلَعَْجت  َال 

16/48 .نادرگن الب  فده  ارم 

یپرد یپ  يالب 

ٍءاََلب َِرثَأ  یَلَع  ٍءاَلَِبب  یِّنَِیلَْتبَت  َال 

16/48 .زاسن یپرد  یپ  ياهالب  راتفرگ  ارم 

هدنب ندومن  راتفرگ  و  نمشد ، نتفرگ  نیمک 
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يِرِْکف ِهِیف  ْلِمْعُأ  َْمل  امِیف  ِءاَلَْبلِاب  ِیل  َدَصْرَأ  َو  ِیناَواَن ، ْنَم  ِدَدَع  ِرِیثَک  ِیف  ِیتَدْحَو  ...َیلِإ  یَِهلِإ  اَی  َتْرَظَنَف 

هچنآ رد  منتخاس  راتفرگ  يارب  هدرک و  ینمـشد  نم  اب  هک  یـسک  رامـش  یب  ِنایهاپـس )  ) ربارب رد  ار  ما  ییاهنت  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 
.يدرک هدهاشم  هتسشن ، نیمک  رد  ما ، هدیشیدنین  نآ  هرابرد 

5/49

هدنب زا  يراتفرگ ، جنر  ندنادرگرب 

ِءاَلَْبلا َدْهَج  یِّنَع  َْتفَرَص 

2/51 .يدرک رود  نم  زا  ار  يراتفرگ  یتخس 

یِّنَع َْتفَرَص  ْدَق  ٍدِهاَج  ٍءاََلب  ْنِم  ْمَکَف  یَِهلِإ 

3/51! يدنادرگرب نم  زا  هک  یتخس  ياهالب  رایسب  هچ  سپ  نم ، يادخ 

شیوخ يراتفرگ  ریسا  هدنب ،

ِیتَِّیلَِبب ُریِسَْألا  اَنَأَف 

.متسه دوخ  يالب  ریسا  نم  ور  نیا  زا  ...

1/53

هدنب يراتفرگ  ندرب  نایم  زا 

ِیتَِّیلَِبب ْبَهْذا 

2/54 .ربب نایم  زا  ارم  يراتفرگ 
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نتفرگ

وا ندناریم  هدنب و  رمع  ندناتس 

ِِهباَقِع ِروُذْحَم  ْوَأ  ِِهباََوث ، ِرُوفْوَم  ْنِم  ِْهَیلِإ  َُهبَدَن  اَم  َیلِإ  ُهَضَبَق  ِهِرُمُع  َباَسِح  َبَعْوَتْسا 

هناور دوخ  كانسرت  رفیک  ای  ناوارف  شاداپ  زا  دوب ، هدناوخارف  هچنآ  يوس  هب  هتفرگ ، ار  وا  دناتسب ، ار  شا  یگدنز  باسح  هک  ینامز 
6/1 .دزاس

هدش هتفرگ  وا  زا  هچنآ  هب  هدنب ، يدونشوخ 

یِّنِم ِیل َو  َتْذَخَأ  اَِمب  ِینِّضَر  ...َّمُهَّللا 

13/14 .نادرگ دونشوخ  یتفرگ ، نم  زا  نم و  يارب  هچنآ  هب  ارم  ادنوادخ 

دوخ ّقح  نتفرگ  رید  رد  هدنب ، ریخ 

َو ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...ِلْصَْفلا  ِمْوَی  َیلِإ  ِینَمَلَظ  ْنَّمِم  ِماَِقْتنِالا  ِكَْرت  ِیل َو  ِذْخَْألا  ِریِخَْأت  ِیف  َكَدـْنِع  ِیل  ُهَرَیِْخلا  َِتناَک  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 
ٍِمئاَد ٍْربَص  ٍهَقِداَص َو  ٍهَِّیِنب  َْکنِم  ِینْدِّیَأ 

دّـمحم و رب  سپ  دـشاب ، یم  ریخاتـسر  زور  اـت  مرگمتـس  ندیـسرن  رفیک  هب  مّقح و  نتفرگ  ریخأـت  رد  وت  دزن  نم  ریخ  رگا  ادـنوادخ و 
.هد يرای  مئاد  ییابیکش  هناقداص و  ّتین  هب  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ 

14/14

ناگدنبنج فلز  ِنتفرگ 

اَِهتَیِصاَِنب ٌذِخآ  َْتنَأ  ٍهَّباَد  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِینْذِعَأ 

وا رس  يولج  يوم  هک  يا  هدنبنج  ره  ّرش  زا  ارم 

6/23 .هد هانپ  يا ، هدنریگ  ار 

دنزرف زا  ناشّقح  نتفرگن  نیدلاو و 

اَمُهَّقَح یِّنِم  ِناَِیفْوَتْسَی  اَم  َتاَْهیَه 

.دنریگ یمن  نم  زا  ار  ناشّقح  یمامت  اهنآ  تاهیه !
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11/24

یهلا کین  قالخا  ذخا  ناگیاسمه و 

...ْمِهِفیِعَض ِقاَفْرِإ  ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو 

.هد قیفوت  ناشناوتان ، هب  قافرا  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 

2/26

هدنب زا  صاخ ، ياه  یگژیو  اب  یلام  نتفرگ 

اًناَیْغُط ُْهنِم  ُبَّقَعَتَأ  اَم  ْوَأ  ٍیَْغب  َیلِإ  اًیِّدََأت  ْوَأ  ًهَلیِخَم  ِیل  ُثِدُْحی  اَم  ِلاَْملا  َنِم  یِّنَع  ِوْزا  َو 

3/30 .زاس رود  نم  زا  ار ، موش  یشکرس  راچد  نآ  یپ  رد  ای  دناسرب  يرگمتس  هب  ای  دروآ  شیپ  يدنسپدوخ  میارب  هک  یلام  و 

یهلا نئازخ  رد  هدنب  زا  هدش  هتفرگ  ِییایند  يالاک  نتخودنا 

ِهَِیقاَْبلا َِکِنئاَزَخ  ِیف  ِیل  ُهْرَخْذاَف  ِهَِیناَْفلا  اَْینُّدلا  ِعاَتَم  ْنِم  یِّنَع  َْتیَوَز  اَم 

هریخذ دوخ  دیواج  ياه  هنیجنگ  رد  نم  يارب  ار  نآ  سپ  یتفرگ ، نم  زا  یناف ، ِيایند  يالاک  زا  هچنآ 
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5/30 .امرف

شّقح نتفرگن  ادخ و 

ُهَّقَح ٍدَحَأ  ْنِم  یِصْقَتْسَی  َال  ...يِذَّلا  ُمیِظَْعلا  ُّبَّرلا  َکَّنَِأل  ...

13/39 .ینک یمن  بلط  یسک  زا  ار  دوخ  ّقح  هک  یتسه  یگرزب  راگدرورپ  وت  اریز  ...

اه ناج  نتفرگ  گرم و  هتشرف 

ِبُویُْغلا ِبُجُح  ْنِم  اَهِْضبَِقل  ِتْوَْملا  ُکَلَم  یَّلََجت  َو 

13/42 .ددرگ راکشآ  اه  یناهنپ  ياه  هدرپ  زا  اه ،) ناج   ) نآ نتفرگ  يارب  گرم  هتشرف  و 

هدنب تسد  نتفرگ 

َنیِّدَرَتُْملا ِهَطْقَس  ْنِم  يِدَِیب  ْذُخ  َْلب  ...َِکتَیاَعِر  ِْنیَع  ْنِم  َطَقَس  ْنَم  َْیمَر  ِیب  ِمَْرت  َال  َو 

متاجن  ) ریگب ار  متـسد  ناگدش ، ترپ  طوقـس  زا  هکلب  .هداتفا  وت  تبقارم  مشچ  زا  هک  یـسک  نتخادنا  رود  دـننامه  زادـنین  رود  ارم  و 
104/47 (. هد

ادخ اب  يدوبعم ، نتفرگن 

یِسْفَِنب َْکَیلِإ  ُتْرَرَف  ْدَق  َو  اًَهلِإ ، َکَعَم  ْذِخَّتَأ  َْمل 

3/49 .ما هتخیرگ  وت  يوس  هب  مناج  اب  ما و  هتفرگن  ییادخ  وت ، اب 

دنا هتفرگ  متس  هب  نانمشد  هچنآ  ندناتسزاب 

ِیتَماَلُِظب ِءاَدْعَْألا  َنِم  ِیل  َتْذَخَأ  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

4/51 .یتفرگ منانمشد  زا  ارم  داد  هک  ییوت 

يوخ هتفرگ 

هدیشک مهرد  وربا  يوخ و  هتفرگ  یمدرم 

ِینوُمَّهََجت َکِْقلَخ  َیلِإ  ِینَْتلَکَو  ْنِإ 
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3/22 .دننک ییور  شرت  نم  اب  يراذگاو ، تناگدیرفآ  هب  ارم  رگا 

ادخ نتفاین  يوخ  هتفرگ 

َُکتْدَرَأ َنیِح  اًِضبَْقنُم  ...َُکتْدَجَو  اَم  یَِهلِإ 

5/51 .مدیدن هدیشک  مهرد  ار  وت  مدومن ، وت  دصق  هک  یماگنه  نم ، يادخ 

امرگ

كاندرد باذع  نیرت  مرگ  خزود و  شتآ 

ِلَابَْولا ِدیِدَش  ِلاَکَّنلا َو  ِمِیلَأ  ْنِم  اَْهیََدل  اَم  ِّرَحَِأب  اَهَناَّکُس  یَْقَلت  ...ٍراَن  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

یم وربور  تخـس  بقاوع  كاـندرد و  ِرفیک  نیرت  نازوس  اـب  دوخ  ناـنکاس  اـب  هک  یـشتآ  زا  مروآ  یم  هاـنپ  وـت  هب  اـنامه  ادـنوادخ ،
30و29/32 .دوش

( تمایق رد   ) امرگ تّدش  زا  ناگدنب ، یگنشت 
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اَنِرِجاَوَه َأَمَظ  َْکیَلَع  ِضْرَْعلا  ِِفقْوَم  ِیف  ِِهب  ِوْرَأ  َو 

11/42 .امرف باریس  تسوت ، هاگشیپ  رد  هک  یهاگیاج  رد  مرگ  ياهاج  رد  ار  ام  دیدش  یگنشت  نآرق ،)  ) نآ اب  و 

باتفآ یمرگ  لّمحت )  ) رب نتشادن  ییاناوت 

، َهَعُولَْهلا َهَّمِّرلا  ِهِذَه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِمب  َو  َِکئاَمْسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملِاب َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأَف 
َکِسْمَش َّرَح  ُعیِطَتْسَت  َال  ِیتَّلا 

بات و یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادـنوادخ ، سپ 
5/50 .درادن ار  تباتفآ  یمرگ  ییاناوت  هک  ییامن ، محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا 

خزود شتآ  یمرگ  لّمحت )  ) رب نتشادن  ییاناوت 

، َهَعُولَْهلا َهَّمِّرلا  ِهِذَه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِمب  َو  َِکئاَمْسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملِاب َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأَف 
؟ َكِراَن َّرَح  ُعیِطَتْسَت  َْفیَکَف  َکِسْمَش ، َّرَح  ُعیِطَتْسَت  َال  ِیتَّلا 

بات و یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادـنوادخ ، سپ 
ار تشتآ  يامرگ  هنوگچ  سپ  درادن ، ار  تباتفآ  یمرگ  ییاناوت  هک  ییامن ، محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا 

؟5/50 دراد ییاناوت 

ناگورگ

روص رد  لیفارسا  ندیمد  اهروگ و  ِورِگ  رد  ناگداتفا 

ِرُوبُْقلا ِِنئاَهَر  یَعْرَص  ِهَْخفَّنلِاب  ُهِّبَُنیَف  ...َنْذِْإلا  َْکنِم  ُرِظَْتنَی  يِذَّلا  ُصِخاَّشلا  ِروُّصلا ، ُبِحاَص  ُلِیفاَرْسِإ 

2/3 .دنک رادیب  ار  اهروگ  ِورگ  ِناگدرم  ْیندیمد  اب  ات  تسوت ، هزاجا  رظتنم  هدوشگ ، مشچ  هک  نامه  روص ، بحاص  لیفارسا ،

ادخ دزن  هدنب ، ندوب  ورگ  رد  ببس 

اَم ِهَلْمُج  َُهل َو  َحَدَـک  اَم  ِعیِمَِجب  َبَهَذـَل  ِِهب  َِکلَذ  َْتلَعَف  َْول  ...َِکتَعاَط  یَلَع  ِِهب  يَْوقَی  يِذَّلا  َِکقْزِر  ْنِم  َلَـکَأ  اـمِیف  َصاَـصِْقلا  ُهْمُـسَت  َْمل 
َکِمَِعن ِِرئاَِسب  َْکیَدَی  َْنَیب  اًنیِهَر  َیِقََبل  ...ِهِیف َو  یَعَس 

يارب هچنآ  همه  يدومن ، یم  راتفر  نینچ  وا  اـب  رگا  .یتساوخن  صاـقت  تفرگ ، ورین  تتعاـط  رب  و  دروخ ، وت  يزور  زا  هچنآ  رد  وا  زا 
.دنام یم  ورگ  رد  تیاه  تمعن  یقاب  يارب  وت  روضح  رد  .دوب و  هتفر  تسد  زا  هدیشوک ، نآ  رد  هچنآ  همه  هدومن و  شالت  نآ 
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13/37

شیوخ يراتفرگ  الب و  يورگ  رد  هدنب 

ِِهتَِّیلَِبب ُنَهَتْرُْملا  اَنَأ 
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83/47 .شیوخ يراتفرگ  يورگ  رد  منم 

شیوخ رادرک  يوُرِگ  رد  هدنب 

ِیلَمَِعب ُنَهَتْرُْملا  ...اَنَأَف 

1/53 .مشیوخ لمع  ناگورگ  نم  ور  نیا  زا 

هورگ

ندمآرد ادخ  نانمشد  ياهریشمش  هب  ناگدش  هتشک  تعامج  رد 

ِِهئاَدْعَأ ِفُویُِسب  ِءاَدَهُّشلا  ِمْظَن  ِیف  ِِهب  ُریِصَن  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

.مییآرد شنانمشد  ياهریشمش  هب  ناگدش  هتشک  فیدر  رد  نآ  اب  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

30و27/1

ناطیش نانمشد  تعامج 

ِِهئاَدْعَأ ِمْظَن  ِیف  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

.هد رارق  شنانمشد  هورگ  رد  ار  ام  ادنوادخ 

14/17

مالسا نارادزرم  هورگ  نیب  نداد  دنویپ 

ْمُهَعْمَج ْفِّلَأ 

2/27 .هد تفلا  ار  ناشعمج 

ادخ بزح  نتخاس  رتاناوت  يارب  ندیگنج 

َنوُکَِیل ...َِکتَِّلم  ِلْهَأ  ْنِم  ْمُهاَزَغ  ٍزاَغ  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

َرُْسْیلا ِهِّقَلَف  ...يَْوقَْألا  َُکبْزِح  یَلْعَْألا َو  َُکنیِد 

وربور یناسآ  اب  ار  وا  سپ  ددرگ ، رت  يوق  وت  بزح  رترب و  وت  نید  ات  دـگنجب ، اهنآ  اب  هک  تنید  لـها  زا  يا  هدـنمزر  ره  ادـنوادخ و 
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13/27 .نک

نتفرگ رارق  ناحلاص  ادهش و  تعامج  رد  داهج و  دصق 

ِیف ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ٌِعناَم  ِِهتَداَرِإ  َنوُد  َُهل  َضَرَع  ْوَأ  ...ٌفْعَـض  ِِهب  َدَعَقَف  ٍداَهِِجب  َّمَه  ْوَأ  اًوْزَغ ، يَوَنَف  ...ِماَلْـسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْـسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
َنیِِحلاَّصلا ِءاَدَهُّشلا َو  ِماَِظن  ِیف  ُْهلَعْجا  ...َنیِِدباَْعلا َو 

ار وا  یناوتان  اّما  دومن ، داهج  گنهآ  و  درک ، گنج  دـصق  ور  نیا  زا  تخاـس ، نارگن  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
ناحلاص نادیهـش و  فص  رد  ار  وا  سیونب و  ناگدـننک  تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  دـش ؛ داجیا  شا  هدارا  هار  رد  یعنام  ای  تشادزاـب ،

17/27 .هد رارق 

ندوبن هورگ  نیرتدیمون  هرمز  رد 

َنِیِلمْآلا َكِدُوفُو  َطَْنقَأ  ...ْنُکَأ  َال 

15/32 .مشاب تدنموزرآ  ياه  هورگ  نیرتدیماان  زا  نم  ادابم 

ندوب نیمی  باحصا  تعامج  رد 

ِنیِمیلا ِباَحْصَأ  ِیف  ِینْمِْظنا  َو 

.روآرد تسار  تسد  نارای  تعامج  رد  ارم  و 

4/41
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نتفرگ رارق  ناراگتسر  هورگ  رد 

َنیِِزئاَْفلا ِجْوَف  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

4/41 .هد رارق  ناراگتسر  هورگ  رد  ارم  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هورگ  رد  ناگدنب ، ندروآ  درگ 

ِِهتَْرمُز ِیف  اَنْرُشْحا  َو 

20/42 .نک روشحم  وا  هورگ  رد  ار  ام  و 

هدش ینمشد  اهنآ  اب  ادخ  يارب  هک  یهورگ  اب  ندشن  یمیمص 

ِهِیفاَُصن َال  يِذَّلا  ُبْزِْحلا  َو  ِهِیلاَُون ، َال  يِذَّلا  ُّوُدَْعلا  ُهَّنِإَف  ََکل ، َکِیف َو  َيِدوُع  ْنَم  یَشاَح  اَناَداَع  ْنَم  َِملاَُسن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 

اهنآ اب  وت  يارب  وت و  هار  رد  هک  ناـنآ  رگم  .مییاـمن  تملاـسم  هدرک ، ینمـشد  اـم  اـب  هک  یـسک  اـب  هک  هد ، قیفوت  هاـم  نآ  رد  ار  اـم  و 
10/44 .میوش یمن  یمیمص  وا  اب  هک  تسا  یبزح  مینک و  یمن  یتسود  وا  اب  هک  تسا  ینمشد  وا  هک  .هدش  ینمشد 

هبترم نیرتالاب  راوازس  ِتعامج 

َِکتَمْحَِرب یَلْعَْألا  َعِیفَّرلا  َّقَحَتْسا  ِنَم  ِمْظَن  ِیف  اَْنلَعْجا 

12/44 .هد رارق  دنا ، هتشگ  هبترم  نیرتالاب  ّقحتسم  وت ، تمحر  هطساو  هب  هک  یناسک  فص  رد  ار  ام 

ادخ هورگ  بزح و  رد  هدنب ، ندروآرد 

َِکبْزِح ِیف  ُهَْتلَخْدَأ  ...ْنَّمِم  ُهَْتلَعَجَف 

67/47 .يدرک شدراو  دوخ  بزح  رد  هک  يداد ، رارق  یناسک  زا  ار  وا  سپ 

رایسب یهورگ  رد  نمشد ،

ُهَدْحَو ٍدیِدَع  ٍعْمَج  ِدَْعب  ْنِم  ُهَتْرَّیَص  َو 

6/49 .یتشاذگ اهنت  ار  وا  دوب ، رایسب  یهورگ  رد  هکنآ  زا  سپ  و 

هِرِگ
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اه يراوگان  ياه  هرگ  ندرک  زاب  ادخ و 

ِهِراَکَْملا ُدَقُع  ِِهب  ُّلَُحت  ْنَم  اَی 

1/7 .دوش یم  زاب  وا  هطساو  هب  اه  یتخس  ياه  هرگ  هک  یسک  يا 

ناطیش ياه  هرگ 

َدَقَع اَم  ُْللْحا  َّمُهَّللا 

.نک زاب  دز ، هرگ  ناطیش )  ) هچنآ ادنوادخ 

12/17

زیرگ

ادخ زا  هدنب ، يارب  یهاگزیرگ  ندوبن 

َْکنَع َُهل  َبَرْهَم  َال  ...ُهَّنَأ  َنَْقیَأ  ...اَذِإ  یَّتَح 

8/12 .تسین شیارب  وت  زا  یهاگزیرگ  هک  هدرک  رواب  هکنیا  ات 
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ناگدنب زا  ناطیش ، نداد  يرارف 

ُهَرْهَظ اَنِّلَو 

4/17 .هد يرارف  ام  زا  ار  وا 

شیوس هب  هدنب  نتخیرگ  هب  ادخ ، نداد  هانپ 

ِیبَرَه ْرِجَأ 

4/21 .هد هانپ  ار  مزیرگ 

ادخ يوس  هب  هدنب ، زیرگ 

ُبَرْهَْملا ُّرَفَْملا َو  َْکَیلِإ 

4/21 .تسوت يوس  هب  زیرگ  رفم و 

َْکَیلِإ َيِراَِرف  ْلَعْجا 

11/21 .هد رارق  دوخ  يوس  هب  ار  مزیرگ 

ُِّرفَأ َْکَیلِإَف 

11/52 .مزیرگ یم  وت  يوس  هب  طقف  سپ 

یهلا تردق  زا  زیرگ 

َِکتَرُْدق َهَزَواَُجم  ُعیِطَتْسَأ  َال 

6/21 .مزیرگب وت  تردق  زا  مناوت  یمن 

دوخ دروامه  زا  مالسا  نارادزرم  نتخیرگن  ببس 

َو ِرَابْدِْإلِاب ، ْمُْهنِم  ٌدَحَأ  َّمُهَی  َال  یَّتَح  ...ِنُوتَْفلا  ِلاَْملا  ِتاَرَطَخ  ْمِِهبُوُلق  ْنَع  ُْحما  َو  ِروُرَْغلا ، ِهَعاَّدَْخلا  ُمُهاَْینُد  َرْکِذ  َّوُدَْعلا  ُمِِهئاَِقل  َْدنِع  ْمِهِْسنَأ 
ٍراَرِِفب ِِهنِْرق  ْنَع  ُهَسْفَن  َثِّدَُحی  َال 

ات نک ، فرطرب  ناشلد  زا  ار  زیگنا  هنتف  لام  هشیدـنا  ربب و  ناشرطاخ  زا  ار  هدـننز  لوگ  هدـنبیرف  يایند  دای  نمـشد ، اب  دروخرب  ماگنه 
.دیامنن وگزاب  ار  دوخ  دننامه  زا  رارف  ثیدح  دوخ ، سفن  اب  دنکن و  نمشد ) هب   ) ندرک تشپ  گنهآ  نانآ  زا  کی  چیه 
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4/27

هدنب زا  ناطیش  رارف  ندرک و  تشپ 

یِّنَع اًیِّلَُوم  ََربْدَأ  َو  ...

13/32 .درک رارف  نم  زا  نانک  تشپ  و  ...

نتخیرگ ادخ  يوس  هب  ناج ، اب 

یِسْفَِنب َْکَیلِإ  ُتْرَرَف  ْدَق 

3/49 .ما هتخیرگ  وت  يوس  هب  مناج  اب 

راکدب هاگزیرگ 

ِءیسُْملا ُّرَفَم  َْکَیلِإ 

3/49 .تسوت يوس  هب  راکدب  هاگزیرگ 

هدنب نمشد  رارف 

ُهاَیاَرَس ْتَفَلْخَأ  ْدَق  اًیِّلَُوم  ََربْدَأ  َو 

.دندرک فّلخت  دندوب ، هتفگ  هچنآ  زا  شنایهاپس  هک  یلاح  رد  .دومن  رارف  هدرک ، تشپ  و 

6/49

زیرگ ناکما  تروص  رد  ادخ ، زا  نتخیرگ  هب  هدنب  ندوب  رتراوازس 
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َْکنِم ِبَرَْهلِاب  َّقَحَأ  اَنَأ  ُْتنَُکل  ِهِّبَر  ْنِم  َبَرَْهلا  َعاَطَتْسا  اًدَحَأ  َّنَأ  َْول 

3/50 .مدوب رتراوازس  وت  زا  نتخیرگ  هب  نم  دزیرگب ، دوخ  راگدرورپ  زا  تسناوت  یم  یسک  رگا 

هتخیرگ هدنب  هدنبای  ادخ ،

ُتْرَرَف اَنَأ  ْنِإ  یِکِرْدُم  َو  ُْتبَرَه ، اَنَأ  ْنِإ  ِیِبلاَط  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

4/50 .منک رارف  رگا  ینم ، هدننکریگتسد  .مزیرگب و  رگا  ینم ، يایوج  وت  انامه  ادنوادخ ،

هدنب نتخیرگ  يارب  یهاگزیرگ ، ندوبن 

َِّرفَأَف ِیل  َّرَفَم  َال  ...َرِذَتْعَأَف َو  اًئیَِرب  ُتْسَلَف  ِیل  َرِفْغَت  َو  یِّنَع ، َوُفْعَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ 

ات تسین  یهاـگزیرگ  ارم  مشاـب و  هتـشاد  يرذـع  اـت  متـسین  هاـنگ  یب  نـم  اریز  .ما  يزرماـیب  ییاـشخبب و  ارم  هـک  مهاوـخ  یم  وـت  زا 
7/51 .مزیرگب

ناهانگ زا  نتخیرگ 

َّیَلَع ُْبتَف  اًِبئاَت  ِّبَر  َْکَیلِإ  ُتْرَرَف  اَْهنِم 

8/51 .ریذپب ار  ما  هبوت  سپ  ما ، هتخیرگ  وت  يوس  هب  هبوت  لاح  اب  ناهانگ ،)  ) نآ زا  نم ، راگدرورپ 

ادخ زا  هدنب ، زیرگ  ناوت )  ) مدع

؟ َِکقْزِِرب اَّلِإ  َُهل  َهاَیَح  َال  ْنَم  َْکنِم  َبُرْهَی  ْنَأ  ُعیِطَتْسَی  َْفیَک 

هب زج  هکنآ  دزیرگب ، وت  زا  دناوت  یم  هنوگچ 

؟1/52 تسین شیارب  یگدنز  ْتا  يزور  هلیسو 

نتسیرگ

ناراکاطخ نتسیرگ  تخس  ببس 

َنُوئِطاَْخلا ُبِحَْتنَی  ِِهتَفیِِخل  ْنَم  اَی 

3/16 .دنیرگ یم  تخس  وا  سرت  زا  ناراکاطخ  هک  یسک  يا 
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نتسیرگ رد  ندومن  باتش  ّتلع 

؟ ِءاَُکْبلا ِیف  َعِرْسُأَف  َكاََکب  ْنَِمل  ٌِرفاَغ  ...یَِهلِإ  اَی  َْتنَأ ، ْلَه 

؟ میامن باتش  نتسیرگ  رد  نم  ات  يزرمآ  یم  ار  تا  هدننک  هیرگ  وت  ایآ  نم  يادخ  يا 

15/16

شنامشچ کلپ  نداتفا  ات  هدنب ، نتسیرگ 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...َّیَْنیَع  ُراَفْشَأ  َطُقْسَت  یَّتَح  َْکَیلِإ  ُْتیََکب  َْول  یَِهلِإ  اَی 

زا يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازـس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  دتفیب ، منامـشچ  ياه  کلپ  ات  میرگب  تهاگـشیپ  رد  نانچنآ  رگا  نم  يادخ  يا 
.متسین میاه  يدب 

30/16

ندیزَگ

ندیزگ نادند  هب  دوخ  تشگنارس  نمشد و 
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اًیِّلَُوم ََربْدَأ  ُهاَوَش َو  یَلَع  َّضَع  ْدَق 

6/49 .دومن رارف  هدرک ، تشپ  دیزگ و  ار  دوخ  ناتشگنارس 

شرتسگ

ناگدنب يارب  یهلا ، تمحر  ندنارتسگ 

ِباَحَّسلا َنِم  ِقِدْغُْملا  َِکْثیَِغب  َکَتَمْحَر  اَْنیَلَع  ْرُْشنا  َو 

1/19 .نارتسگب ام  رب  ربا  زا  ناوارف  ِناراب  اب  ار  تتمحر  و 

لدع ندرتسگ  قیفوت 

ِلْدَْعلا ِطَْسب  ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو 

10/20 .ناشوپب نم  هب  لدع ، ندرتسگ  رد  ار  ناراکزیهرپ  رویز  و 

هدنب يارب  یهلا ، تیفاع  ندنارتسگ 

َکَتَِیفاَع ِینْشِْرفَأ 

1/23 .نارتسگب میارب  ار  تتیفاع 

هدنب رب  یهلا ، ناسحا  ندنارتسگ 

ََکلْوَط َّیَلَع  ْطُْسبا  َو 

24/31 .رتسگب نم  رب  ار  دوخ  ششخب  و 

هدنب يارب  یهلا ، تمارک  ندنارتسگ 

َِکتَماَرَک َداَهِم  ِینْشِْرفَأ  َو 

.رتسگب نم  يارب  ار  تتمارک  ياهرتسب  و 

1/41

راک تیصعم  رب  ادخ ، يزور  یگدرتسگ 
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َكاَصَع ْنَِمل  ٌطوُْسبَم  َُکقْزِر 

16/46 .تسا هدرتسگ  هدرک ، ینامرفان  ار  وت  هک  یسک  يارب  وت  ِيزور 

هفرع زور  رد  ادخ ، تمحر  یگدرتسگ 

َکَتَمْحَر ِهِیف  َتْرَشَن  ...ٌمْوَی  َهَفَرَع  ُمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 

66/47 .يا هدرتسگ  نآ  رد  ار  تتمحر  هک  تسا  يزور  هفرع ، زور  نیا  ادنوادخ ،

یگتسسگ

ادخ دزن  تافص ، نتخیسگ  مه  زا 

ُتوُعُّنلا َکَنوُد  ْتَخَّسَفَت  َو 

7/32 .هتسسگ مه  زا  وت ، دزن  اه  تفص  و 

ادخ فصو  زا  شیپ  فاصوا ، نتخیسگ  مه  زا 

ُتاَفِّصلا َِکتْعَن  ِغُوُلب  َنوُد  ْتَخَّسَفَت  َو 

12/46 .دنا هتخیسگ  مه  زا  وت ، فصو  هب  ندیسر  زا  شیپ  اه  فیصوت  و 

شیاشگ

دنوادخ ّتیبوبر  هب  ملع  ياهرد  شیاشگ 

ِِهتَِّیبُوبُِرب ِْملِْعلا  ِباَْوبَأ  ْنِم  اََنل  َحَتَف  ...اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 
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10/1 .دوشگ ام  رب  ار  شا  يراگدرورپ  هب  ملع  زا  ییاهرد  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

ناگدنب ندب )  ) رد داشگ ، طسب و  رازبا  نتسویپ  مه  هب 

ِطْسَْبلا ِتَالآ  اَنِیف  َبَّکَر  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

20/1 .تسویپ مه  هب  ام  رد  ار  نداشگ  طسب و  تالآ  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

دنیاشوخ شیاشگ  ناگدنروآ  ناگتشرف ،

َنِم ُلِْزنَی  اَم  ِهوُرْکَِمب  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  َیلِإ  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  َِکلُـسُر  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَـصَف  ...
ِءاَخَّرلا ِبُوبْحَم  ِءاَلَْبلا َو 

يـالب هـک  ناگتـشرف ، زا  تناگداتـسرف  ناگتـشرف و  ياـه  هورگ  رب  تناگتــشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تـسرف  دورد  سپ  ...
.یتسرف یم  نیمز  لها  يوس  هب  دنیاشوخ  شیاسآ  دنیاشوخان و 

17و11و10/3

ناگتشرف هرابرد  وکین ، يراتفگ  هار  ندوشگ 

ْمِهِیف ِلْوَْقلا  ِنْسُح  ْنِم  اََنل  َتْحَتَف  اَِمب  اَْنیَلَع  ِّلَصَف  ...َّمُهَّللا 

26/3 .تسرف دورد  يا ، هتخاس  ناور  ام  نابز )  ) رب ناشیا  هرابرد  هک  وکین  راتفگ  ببس  هب  ام  رب  سپ  ادنوادخ 

اه يراوگان  هرِگ  شیاشگ  ادخ و 

ِهِراَکَْملا ُدَقُع  ِِهب  ُّلَُحت  ْنَم  اَی 

1/7 .دوش یم  زاب  وا  هطساو  هب  اه  یتخس  ياه  هرگ  هک  یسک  يا 

شیاشگ جرف و  شیاسآ  يوس  هب  نتفر 

ِجَرَْفلا ِحْوَر  َیلِإ  ُجَرْخ  _ َْملا ُْهنِم  ُسَمَْتُلی  ْنَم  اَی  َو 

1/7 .دوش یم  تساوخرد  وا  زا  خارف ، یشیاسآ  يوس  هب  نتفر  ییاهر و  هک  یسک  يا  و 

هتسب ادخ  هچنآ  يارب  يا ، هدنیاشگ  دوبن 

َْتقَلْغَأ اَِمل  َِحتاَف  َال  َو 
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.تسین يا  هدنیاشگ  یتسب ، هچنآ  يارب  و 

7/7

هدوشگ ادخ  هچنآ  يارب  يا ، هدنتسب  دوبن 

َتْحَتَف اَِمل  َِقْلغُم  َال  َو 

.تسین يا  هدنتسب  يدوشگ ، هچنآ  يارب  و 

7/7

هدنب يارب  شیاشگ ، ِرد  ندرک  زاب 

َِکلْوَِطب ِجَرَْفلا  َبَاب  ِّبَر  اَی  ِیل  ْحَْتفا  َو 

8/7 .ياشگب میور  هب  ار  شیاسآ  ِرد  دوخ  لضف  هب  نم ، راگدرورپ  يا  و 

جنر یب  یشیاشگ 

اًئِینَه اًجَرَف  ًهَمْحَر َو  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَه  َو 

هب اراوگ  ِشیاشگ  تمحر و  شیوخ  بناج  زا  و 
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8/7 .شخبب نم 

هبوت ِرد  شیاشگ 

َْکَیلِإ َِهبْوَّتلا  َبَاب  ِیل  َتْحَتَف  ْدَق  َْکنِم َو  ُسَْأیَأ  َال  َکَناَْحبُس ،

7/12 .موش یمن  دیماان  يا ، هدوشگ  میور  هب  ار  هبوت  ِرد  هک  وت  زا  وت ، یهّزنم  كاپ و 

...َِکَتبَْوت َباَْوبَأ  ِیل  ْحَْتفا  َو 

132/47 .ياشگب نم  رب  ار  تا  هبوت  ياهرد  و 

یهلا شیاشگ  اب  یتخس ، زا  یتمالس 

َکِجَرَف َیلِإ  ِهَّدِّشلا  ِهِذَه  ْنِم  ِیتَماَلَس  ...ْلَعْجا  َو 

6/15 .هد رارق  تشیاشگ  هب  ار  یتخس  نیا  زا  ما  یتسردنت  و 

ددنبب ناطیش  هچنآ  ندوشگ 

ََقتَر اَم  ُْقْتفا  َو  َدَقَع ، اَم  ُْللْحا  َّمُهَّللا 

12/17 .اشگب تسب ، هچنآ  .نک و  زاب  دز ، هرگ  ناطیش )  ) هچنآ ادنوادخ 

هدنب تسد  شیاشگ 

يِدَی ْطُْسباَف  َِکتَعَِسب ، َو 

4/22 .نادرگ متسد  هداشگ  تا  يرگناوت  هب  و 

رتهب یشیاشگ  ندرک  وزرآ 

یِسْفَِنل ُتْوَجَر  اَّلِإ  ...َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َکِمَِعن  ْنِم  ًهَمِْعن  يَرَأ  َال  یَّتَح  ...ِدَسَْحلا  َنِم  ِرْدَّصلا  َهَماَلَس  ِیْنقُزْرا  َو 

َْکنِم َِکب َو  َِکلَذ  َلَْضفَأ 

هکنآ رگم  منیبن ، يا ، هداد  تناگدیرفآ  زا  کی  ره  هب  هک  ار  تیاه  تمعن  زا  یتمعن  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار  دسح  زا  هنیس  تمالـس  و 
12/22 .منک وزرآ  وت  زا  وت و  هلیسو  هب  دوخ ، يارب  ار  نآ  زا  رتهب 
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ینید دصاقم  يارب  هدنب ، لد  شیاشگ 

ِیْبلَق َِکنیِد  ِدِشاَرَِمل  ْحَرْشا  َو 

.اشگب تنید  میقتسم  ياه  هار  يارب  ار  ملد  و 

5/23

مالسا نارادزرم  رب  ناشا  ییاشگ  تسد  زا  نانمشد ، نتشادزاب 

ِطْسَْبلا ِنَع  ْمُهَیِْدیَأ  ِْضْبقا  َو 

5/27 .رادزاب ندوشگ  زا  ار  ناشیاه  تسد  و 

شلضف رکنم  ادخ و  تردق  هب  لهاج  ِتیاده  هدید  ندوشگ 

اَذِإ یَّتَح  ِْهَیلِإ  َِکناَسْحِإ  َلْـضَف  ِرِْکنُْملاَـک  ْوَأ  ِْهیَلَع ، َِکتَرْدـُِقب  ِلِـهاَْجلاَک  .اًریِْرغَت  ُْهنَع  َْتیَهَن  اَـم  یَطاَـعَت  َو  اًـطیِْرفَت ، ِِهب  َتْرَمَأ  اَّمَع  َرَّصَقَف 
اًلِیلَج ِِهتََفلاَُخم  َلِیلَج  اًرِیبَک َو  ِِهناَیْصِع  َرِیبَک  يَأَرَف  ...یَمَْعلا  ُِبئاَحَس  ُْهنَع  ْتَعَّشَقَت  َو  يَدُْهلا ، ُرََصب  َُهل  َحَتَْفنا 

هب نادان  دـننام  .هداد  ماجنا  يا ، هدومن  یهن  نآ  زا  هچنآ  یکاب  یب  اب  هدرک و  یهاـتوک  يا  هدرک  رما  هچنآ  زا  يراـگنا  لهـس  اـب  سپ 
نیمه اّما  .شدوخ  هب  وت  لضف  يرایسب  هدننکراکنا  ای  شدوخ ، رب  وت  تردق 
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يراـگزاسان گرزب و  ار  شگرزب  هاـنگ  سپ  تفر ، راـنک  شلباـقم  زا  يروـک  ياـهربا  دـش و  هدوـشگ  وا  يارب  تیادـه  مـشچ  هـک 
.تسناد گرتس  ار  شگرتس 

7و6/31

خزود ياه  مدژک  ناهد  ندوب  زاب 

اَهُهاَْوفَأ ِهَرِغاَْفلا  اَِهبِراَقَع  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو 

31/32 .مرب یم  هانپ  وت  هب  تسا ، هدوشگ  ناشناهد  هک  نآ  ياه  برقع  زا  و 

اهدنپ هدنیاشگ  نآرق ،

اًرِشاَن ِراَِبتْعِالا  ِحُّفَصَت  ْنِم  اَّنَع  ُهَْلفَْغلا  ِتَوَط  اَِمل  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

10/42 .هد رارق  دناشوپ ، یم  ام  دید  زا  تلفغ  هک  ییاهدنپ  هدنیاشگ  ار  نآرق  و 

ناگدنب يوس  هب  یناگدنز ، شیاشگ  ندنادرگ  ناور 

ِقاَزْرَْألا ِهَعَس  َبْصِخ  ِْشیَْعلا َو  َدَغَر  ِِهب  اَْنَیلِإ  ْقُس  َو 

.هدب قوس  ام  يوس  هب  ار  ناوارف  ياه  يزور  هعسوت  یگدنز و  شیاسآ  نآرق ،)  ) نآ هلیسو  هب  و 

12/42

یهلا وفع  يوس  هب  يرد  شیاشگ 

َكِْوفَع َیلِإ  ًابَاب  َكِداَبِِعل  َتْحَتَف  يِذَّلا  َْتنَأ 

10/45 .يا هدوشگ  تشیاشخب  يوس  هب  يرد  تناگدنب ، يارب  هکنآ  ییوت 

امنهار نتشاد  اپ  هب  ْرد و  شیاشگ 

ِلِیلَّدلا ِهَماَقِإ  ِباَْبلا َو  ِْحتَف  َدَْعب  ِلِْزنَْملا  َِکلَذ  َلوُخُد  َلَفْغَأ  ْنَم  ُرْذُع  اَمَف 

11/45 !؟ تسیچ دیامن  تلفغ  لزنم  نآ  هب  دورو  زا  هکنآ  رذع  امنهار -  نتشاد  اپ  هب  ْرد و  ندوشگ  زا  دعب  سپ - 

ناگدنب رب  ناگدننز ، هنعط  نابز  ندوشگن 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2024 

http://www.ghaemiyeh.com


َنِینِعاَّطلا َنُْسلَأ  ِهِیف  اَْنیَلَع  ْطُْسبَت  َال  َو 

.اشگن ام  رب  هام )  ) نآ رد  ار  ناگدننز  هنعط  نابز  و 

47/45

ناراتساوخ يارب  یهلا ، تمحر  ِرد  شیاشگ 

َنِیبِغاَّرِلل ٌحُوتْفَم  َُکبَاب 

.تسا زاب  دنناهاوخ ، هک  نانآ  يارب  وت  ِرد 

14/46

یهلا مرک  هب  رورغم  هدنب  ِروما )  ) ِنایاپ رد  یشیاشگ 

ِجَرَْفلا َنِم  ُهَتَیاَغ  َدَْعبَأ  اَم 

20/46! دوش لصاح  شیاشگ  وا  راک )  ) نایاپ رد  هک  تسا  رود  هچ 

اه یکین  هب  ادخ ، تسد  شیاشگ 

َكَدَی ِتاَْریَْخلِاب  َتْطََسب  َکَناَْحبُس 

.يا هدوشگ  اه  یکین  هب  ار  تتسد  یهّزنم ! كاپ و 

25/47
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ادخ ّیلو  يارب  ناسآ ، یشیاشگ 

اًریِسَی اًْحتَف  َُهل  ْحَْتفا  َو 

61/47 .ياشگب یناسآ  هب  يزوریپ  وا  يارب  و 

نانمشد رب  ادخ ، ّیلو  ییاشگ  تسد 

َِکئاَدْعَأ یَلَع  ُهَدَی  ْطُْسبا  َو 

63/47 .رتسگب تنانمشد  رب  ار  شتسد  و 

يزور ِرد  شیاشگ 

ِعِساَْولا َِکقْزِر  ...َباَْوبَأ  ِیل  ْحَْتفا  َو 

.ياشگب نم  رب  ار  تخارف  يزور  ياهرد  و 

132/47

ادخ ینابرهم  تمحر و  ِرد  شیاشگ 

...َِکتَْفأَر َِکتَمْحَر َو  ...َباَْوبَأ  ِیل  ْحَْتفا  َو 

.ياشگب نم  رب  ار  تتفأر  تمحر و  ياهرد  و 

132/47

یهلا شزرمآ  اب  شیاشگ ،

َِکتَرِفْغَِمب َّیَلَع  ْعَّسََوت 

8/48 .هد شیاشگ  نم  هب  ْتشزرمآ  هب 

شیاشگ هب  ادخ ، باتش 

ْمَُهل َدِییْأَّتلا  ...َجَرَْفلا َو  ِلِّجَع  َو 

11/48 .امرف باتش  نانآ ، دییأت  جرف و  رد  و 
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ادخ بناج  زا  ناگدنب ، هب  شیاشگ  ندیشخب 

اَِهب ِیتَّلا  ِهَرْدُْقلِاب  اًجَرَف  َْکنَُدل  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  اََنل  ْبَه  َو 

ِداَبِْعلا َتاَْومَأ  ِییُْحت 

13/48 .هد شیاشگ  ینک ، یم  هدنز  ار  هدرم  ناگدنب  نآ  اب  هک  يا  ییاناوت  هب  دوخ  بناج  زا  نم -  يادخ  يا  ار -  ام  و 

نخس راتفگ 

ولگ

شهاگولگ رد  هدنب ، هرابرد  هدننکدبدصق  ِرکم  ندنادرگرب 

ِهِرَْحن ِیف  ُهَْدیَک  َّدُر  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

.تسرفزاب شهاگولگ  هب  ار  شبیرف  زاس و  شفرصنم  نم  زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دصق  سک  ره  و 

7/23

شمشخ يریگولگ  دوسح و 

ِهِْظیَِغب یِّنِم  َیِجَش  ...ْدَق  ٍدِساَح  ْنِم  ْمَک  َو 

9/49 .تفرگ ار  شیولگ  نم ، زا  شمشخ  یتخس  هک  يدوسح  رایسب  هچ  و 

هاگولگ

هاگولگ هب  اه ، ناج  ندیسر 

َفُداََرت ...اَنِسُْفنَأ  یَلَع  ِتْوَْملا  َْدنِع  ِنآْرُْقلِاب  ْنِّوَه 
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َِیقاَرَّتلا ُسوُفُّنلا  ِتَغََلب  اَذِإ  ِجِراَشَْحلا 

یم هاگولگ  هب  اه  ناج  هک  نامز  نآ  نادرگ ، ناسآ  ام  رب  ار  ندنک  ناج  نامز  یپرد  یپ  ياه  هسانرخ  گرم ، ماگنه  نآرق  هلیـسو  هب 
13/42 .دسر

ریگولگ

وا ریگولگ  دوسح ، ِهودنا 

ِِهتَّصُِغب ِیب  َقِرَش  ْدَق  ٍدِساَح  ْنِم  ْمَک  َو 

9/49 .دش وا  ریگولگ  شهودنا  نم  رطاخ  هب  هک  يدوسح  رایسب  هچ  و 

تیاکش هلِگ 

نتشامگ

اه هوک  رب  ناگتشرف ، یگتشامگ 

ُلوَُزت اَلَف  ِلاَبِْجلِاب  َنِیلَّکَوُْملا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

ات اــه  هوـک  هـب  ناگدــش  هدراــمگ  ناگتــشرف و  ياــه  هورگ  رب  تناگتــشرف و  زا  ناــّیناحور  رب  ناــشیا و  رب  تـسرف  دورد  سپ  ...
15و11و10/3 .دشاپنورف

هدش هتشامگ  نآ  هب  هتشرف  هک  يراک  هب  هدنب  لهج 

...َِکتَِکئاَلَم َو ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

ُهَْتلَّکَو ٍْرمَأ  ِّيَِأب  و  َْکنِم ، ُهَناَکَم  ْمَْلعَن  َْمل  َو  ُهَرْکِذ ، اَنْمَهْوَأ  ْنَم  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق 

میدربـن و ار  شماـن  هک  يا ) هتـشرف   ) ره ناگتـشرف و  ياـه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تـسرف  دورد  سپ  ...
22و11و10/3 .میناد یمن  يا ، هتشامگرب  نآ ) هب   ) ار وا  هک  یتّیرومأم  وت و  هاگشیپ  رد  ار  شهاگیاج 

ادخ یتسود  يارب  ندش  هتشامگ 

َِکتَّبَحِمل اًلِمْعَتْسُم  ...َِکتَیِصْعَم  ْنِم  اًمِصاَع  اًظْفِح  ...اَنْظَفْحا  َو 

17/6 .درب راک  هب  وت  یتسود  تهج  رد  درادزاب و  وت  ینامرفان  زا  ار  ام  هک  يا  يرادهگن  نک ، يرادهگن  ار  ام  و 
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یهلا مایپ  ندناسر  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نتشاداو 

اَهاَّدَأَف َکََتلاَسِر  ُهَْتلَّمَح 

22/6 .داد ماجنا  ار  نآ  سپ  يداد ، وا  رب  ار  دوخ  تلاسر 

یهلا ّتنس  نتسب  راک  هب 

َِکتَّنُس ِلاَمِْعتْسا  ...ْنَع  ِماَم  _ ِتْهِالِاب ِیْنلَغْشَت  َال  َو 

9/7 .رادمزاب دوخ  ّتنس  ماجنا  زا  هودنا  مغ و  ببس  هب  ارم  و 

سْفن حالصا  تهج  يرما ، هب  ندش  هتشامگ 

یِّنِم ِِهب  ُکَْلمَأ  َْتنَأ  اَم  یِسْفَن  ْنِم  ِینَتْفَّلَک  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 
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.يرتاناوت نآ  هب  نم  زا  وت  هک  یتشامگ  يراک  هب  مسفن -  حالصا )  ) هرابرد ارم -  ادنوادخ 

1/22

اه هتخومآ  نتسب  راک  هب 

ِهِینَتْمَّلَع ٍءْیَش  ُلاَمِْعتْسا  ِینَتوُفَی  َال  یَّتَح  ِهِْملِع  ْنِم  ِینُرِّصَُبت  امِیف  ِذوُفُّنِلل  ِینْقِّفَو  َو 

3/24 .دورن متسد  زا  یتخومآ ، نم  هب  هچنآ  ِنتسب  راک  هب  ات  .هد  قیفوت  ینک ، یم  میانیب  شنتسناد  هب  هچنآ  ماجنا  يارب  ارم  و 

داهج هب  رادزرم ، ای  وجگنج  نتشاداو 

ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ...ٍداَهِج  یَلَع  ُهَذَحَش  ْوَأ  ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ار يو  سپ  درک ، قیوشت  داهج  رب  ار  وا  ای  دش ، نیشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملسم  ره  ادنوادخ و 
16/27 .هد شاداپ  وا ، شاداپ  نوگمه  گنسمه و 

وا شاداپ  و  يرما ، رب  ربنامرف  ندومن  راداو 

ََکباََوث َدِقْفَی  ْنَأ  َکَشْوََأل  ُهَْتیَّلََوت  َْتنَأ  اَم  یَلَع  َعیِطُْملا  َتْأَفاَک  َْول  َو 

12/37 .داد یم  تسد  زا  ار  وت  شاداپ  اسب  هچ  یهد ، ازج  يا ، هتشامگ  نآ  رب  ار  وا  وت  هچنآ  رب  ار  ربنامرف  دوب ) انب   ) رگا و 

یهلا شزرمآ  هب  ندیس  يارب  یبابسا ، نتشامگ 

َِکتَرِفْغَم َیلِإ  اَِهلاَمِْعتْسِاب  َبَّبَسَت  ِیتَّلا  ِتَالْآلا  ِیف  ِتاَشَقاَنُْملا  یَلَع  ُْهلِمَْحت  َْمل 

.يدرکن تخس  یشکباسح  دش ، لئان  وت  شزرمآ  هب  اهنآ ، ندرب  راک  هب  اب  هک  يرازبا  هب  تبسن  وا  زا 

13/37

هدنب نارگ  ِراب  نتشادرب  هب  ادخ ، تمحر  نتشامگ 

يِرْصِإ ِتْحِاب  ِلامَ َکَتَمْحَر  ْلِّکَو  َو 

.رامگب منیگنس  راب  لّمحت  هب  ار  تتمحر  و 

9/39
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يروما هب  ناگدننک ، تعاطا  نتشاداو 

َنِیِتناَْقلا ِِهب  َْتلَمْعَتْسا  اَم  َیلِإ  ِیْبلَِقب  ْذُخ  َو 

92/47 .زاس هّجوتم  يا ، هتشامگ  نآ  هب  ار  ناگدننک  تعاطا  هچنآ  يوس  هب  ار  ملد  و 

هدنب رب  دوخ ، تبقارم  نتشامگ  رگمتس و 

ِِهتَیاَعِر َدُّقَفَت  ِیب  َلَّکَو  ...ٍغَاب  ْنِم  ْمَک 

7/49 .تشامگ نم  رب  ار  شیوجتسج  تبقارم و  هک  يرگمتس  رایسب  هچ 

: هب ندش  هتشامگ  راتساوخ  ْناگدنب 

تسا رت  ملاس  هچنآ  .أ 
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ُمَلْسَأ َوُه  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو 

.رامگب تسا ، رت  ملاس  هچنآ  هب  ارم  و 

13/14

دیامن یم  یسرپزاب  نآ  زا  ادخ  هچنآ  .ب 

ُْهنَع اًدَغ  ِیُنلَأْسَت  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو 

3/20 .راداو ییامن  یم  یسرپزاب  نآ  زا  ادرف  هک  يراک  هب  ارم  و 

ادخ دزن  رت  هدیدنسپ  راک  .ج 

یَضْرَأ َوُه  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو 

.راداو راتفر  نیرت  هدیدنسپ  هب  ارم  و 

16/20

اهراک رد  یکین  .د 

ِهَیَالِْولا َنْسُح  ِینْمُس  َو 

22/20 .رامگب میامن ، یم  مایق  نآ  هب  هک  ییاهراک  رد  یکین  هب  ارم  و 

ادخ زا  تعاطا  ه ._

ِهَلْهُْملا ِماَّیَأ  ِیف  َِکتَعاَِطب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو 

29/20 .رامگب دوخ  تعاط  هب  مرمع ، ِتلهم  ياهزور  رد  ارم  و 

دنک ماهلا  ادخ  هچنآ  .و 

ُْهنِم ِینُمِْهُلت  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا  َُّمث 

، ینک یم  ماهلا  نم  هب  هچنآ  هب  ارم  هاگنآ  ...

3/24 .راداو
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دوش ناهانگ  هراّفک  ببس  هچنآ  .ز 

ُدَْفنَت َال  ِیتَّلا  َِکتَْفأَِرب  ِهِیف  اَّنِم  َتْرَْکنَأ  اَِمل  ًهَراَّفَک  ًهَّطِح َو  ُنوُکَی  اَِمب  اَْنلِمْعَتْسا  َو 

یمن ام  رب  هک  دوش  یم  ییاهراک  هراّفک  نتخیرورف و  ببـس  هک  يراک  هب  هام )  ) نیا رد  ار  ام  دوش ، یمن  دوباـن  هک  تا  یناـبرهم  هب  و 
47/45 .رامگب يدنسپ ،

درامگب نآ  هب  ار  شناتسود  ادخ  هچنآ  .ح 

َکَتَِصلاَخ ِِهب  ُلِمْعَتْسَت  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو 

130/47 .نک راداو  يرامگ ، یم  نآ  هب  ار  تناتسود  هچنآ  هب  ارم  و 

ادخ نید  زا  يزیچ  ندرکن  اهر  .ط 

َکِْقلَخ ْنِم  ٍدَحَأ  َهَفاَخَم  َِکنیِد  ْنِم  اًْئیَش  ُهَعَم  ُكُْرتَأ  َال  اًلَمَع  َِکتاَضْرَم  ِیف  ِیْنلِمْعَتْسا 

6/54 .میامنن اهر  تناگدیرفآ  زا  یسک  سرت  رطاخ  هب  ار ، وت  نید  زا  يزیچ  نآ  اب  هک  رامگب  يراک  هب  تا  يدونشوخ  هار )  ) رد ارم 

: دننآ هب  ناشمادنا  یگتشامگ  راتساوخ  ناگدنب  هچنآ 

دریذپ یم  هدنب  زا  ادخ  هچنآ  .أ 

یِّنِم ُُهلَبْقَت  امِیف  ِینََدب  ْلِمْعَتْسا  َو 
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9/21 .ریگ راک  هب  يریذپ  یم  نم  زا  هچنآ  رد  ار  مندب  و 

ناضمر هام  رد  ادخ ، هدنزاسدونشوخ  ماجنا  .ب 

...َکیِضُْری اَِمب  ِهِیف  اَِهلاَمِْعتْسا  َو  َکیِصاَعَم ، ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

6/44 .امرف يرای  دزاس ، یم  دونشوخ  ار  وت  هچنآ  هب  هام  نآ  رد  شندرب  راک  هب  ناهانگ و  زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 

نامگ

وا هب  ندرب  کین  نامگ  ادخ و  لّضفت 

َْکَیلِإ ِهِّنَظ  ِنْسُِحب  َدَفَو  ...ْنَم  یَلَع  َُکلُّضَفَت  َِکَتلَأْسَم  یَلَع  ِینوُدْحَی 

3/12 .دیآ وت  يوس  هب  کین  نامگ  اب  هکنآ  هب  وت  لّضفت  وت ، زا  تساوخرد  هب  ارم  دنک  یم  راداو 

نامگ یب  ياج  زا  نتساوخ  تجاح 

اَهِّناَظَم ِیف  ُهَتَجاَح  َبَلَط  ْدَقَف  َِکب  ِهِسْفَن  ْنَع  ِْرقَْفلا  َفْرَص  َماَر  ...ْنَمَف 

13/13 .هدرک بلط  نامگ  یب  یهاگیاج  زا  ار  شا  يدنمزاین  ًامّلسم  دهاوخب ، وت  هلیسو  هب  ار  شجایتحا  ندرک  فرطرب  هک  ره  سپ 

نیدلاو هب  ندربن  دب  نامگ 

یِسْفَن یَلَع  اَمُهُمِهَّتَأ  َال  یِّنِإَف 

.مرب یمن  دب  ِنامگ  نانآ  هب  دوخ ، هرابرد  نم  اریز 

9/24

ناگیاسمه هب  تبسن  ینامگ  شوخ 

ْمِِهتَّفاَک ِیف  ِّنَّظلا  َنْسُح  ُلِمْعَتْسَأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .منک راتفر  ینامگ  شوخ  هب  نانآ ، همه  هرابرد  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

يزور رد  ینامگدب 

ِّنَّظلا ِءوُِسب  اَِنقاَزْرَأ  ِیف  اَنَْتیَلَْتبا  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 
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1/29 .يدومزآ ینامگدب ، هب  ْنامیاه  يزور  رد  ار  ام  وت  انامه  ادنوادخ 

ینامگدب رد  هدنب ، راهم  هدنریگ  تسدرد 

...ِّنَّظلا ِءوُس  ِیف  ِیناَنِع  ُناَْطیَّشلا  َکَلَم  ْدَق 

.تفرگ تسد  هب  ینامگدب  رد  ارم  راسفا  ْناطیش 

27/32

ریقف ندوب  تسپ  ِنامگ 

ًهَساَسَخ ٍمَدَع  يِِذب  َّنُظَأ  ْنَأ  ْنِم  ِینْمِصْعا  َو 

4/35 .امرف ظفح  مرب ، یتسپ  ِنامگ  يریقف  هب  هکنیا  زا  ارم  و 

دنمتورث ندوب  رترب  ِنامگ 
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اًلْضَف ٍهَوَْرث  ِبِحاَِصب  َّنُظَأ  ...ْنَأ  ْنِم  ِینْمِصْعا  َو 

4/35 .امرف ظفح  مرب ، لضف  ِنامگ  يدنمتورث  هب  هکنیا  زا  ارم  و 

وا برق  بلط  ادخ و  هب  کین  نامگ 

َِهباَنِْإلِاب َِکلَذ  ُْتعَْبتَأ  َُّمث  .ِِهب  ِبُّرَقَّتلِاب  اَّلِإ  َْکنِم  ٌدَحَأ  ُبُْرقَی  َال  اَِمب  َْکَیلِإ  ُْتبَّرَقَت  ...ْدَقَف  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ُهُومَّدَـق  اَم  ْمِّدَـقُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو  َو 
َِکب ِّنَّظلا  ِنْسُح  ...َْکَیلِإ َو 

وت هب  دوش  یمن  کیدزن  يدحا  هچنآ  هب  یلو  مداتسرفن ، شیپ  دنا ، هداتسرف  شیپ  اهنآ  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياهراک  نم  هچرگ  انامه  و 
هناور نآ  یپ  رد  ار ، وت  هب  یناـمگ  شوخ  وت و  يوـس  هب  تشگزاـب  سپـس  .ما  هتـسج  یکیدزن  وـت  هب  نآ ، هب  نتـسج  یکیدزن  اـب  زج 

73و72/47 .ما هتخاس 

کین ياه  نامگ  نتسویپ  تقیقح  هب 

َْتقَّقَح ٍنَسَح  ٍّنَظ  ْنِم  ْمَک  َو 

.یتسویپ تقیقح  هب  هک  وکین  نامگ  رایسب  هچ  و 

12/49

یهارمگ

نایاپراهچ زا  رت  هارمگ  ناساپسان ،) )

ْمُه َْلب  ِماْعنَْألاَک  ّالِإ  ْمُه  ْنِإ  ِِهباَتِک : ِمَکُْحم  ِیف  َفَصَو  اَمَک  اُوناَکَف  ِهَّیِمیِهَْبلا ، ِّدَح  َیلِإ  ِهَِّیناَْسنِْإلا  ِدوُدُح  ْنِم  اوُجَرََخل  َِکلَذَک  اُوناَک  َْول  َو  ...
اًلِیبَس ُّلَضَأ 

باتک رد  دـنوادخ )  ) هک دـندوب  نانچ  سپ  .دـندروآ  یمور  ّتیناویح  زرم  هب  هدـش ، جراخ  ّتیناسنا  ياهزرم  زا  دـندوب ، نینچ  رگا  و 
9/1« .دنرت هارمگ  نانآ  هکلب  دنتسین ، نایاپراهچ  دننام  زج  اهنآ  : » هدرک فصو  دوخ  مکحم 

ناگدننک هارمگ  یهارمگ  ادخ و  ییامنهار 

َنیِّلِضُْملا ُلاَلْضِإ  ِهِْوُغی  َْمل  َْتیَدَه  ْنَم  ...َّمُهَّللا 

12/5 .درکن هارمگ  ار  وا  ناگدننک  هارمگ  یهارمگ  يدومن ، ییامنهار  وت  ار  هک  ره  ادنوادخ 

هارمگ ییامنهار  قیفوت 
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ِّلاَّضلا ِداَشْرِإ  ...ِْریَْخلا َو  ِلاَمِْعتْسِال  اَنِماَّیَأ ، ِعیِمَج  ِیف  ِهِذَه َو  اَِنتَْلَیل  اَذَه َو  اَنِمْوَی  ِیف  اَنْقِّفَو 

18/6 .هد قیفوت  ناهارمگ ، ییامنهار  یکین و  ماجنا  يارب  ار  ام  نامیاهزور ، همه  رد  ام و  بشما  ام و  زورما  رد 

ناگدنب ندومن  هارمگ  رد  ناطیش ، عمط 

َِکتَعاَط ْنَع  اَِنلاَلْضِإ  ِیف  ُهَسْفَن  َعِمُْطی  ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ   

لا

َّمُهَّل

.میرب یم  هانپ  وت  هب  دنک ، عمط  تتعاط  زا  ام  ندرک  هارمگ  رد  ناطیش )  ) وا هکنیا  زا  ام  ادنوادخ 

2و1/17

یهارمگ ربارب  رد  يراگتسر 
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ِِهَتلاَلَض ِْلثِِمب  يَدُْهلا  َنِم  اَنِْعْتمَأ  َو 

5/17 .نادرگ دنم  هرهب  تا  يراگتسر  زا  ناطیش ،)  ) وا یهارمگ  هزادنا  هب  ار  ام  و 

ناطیش یهارمگ  اوقت و  هشوت 

ِِهتَیاَوَغ َّدِض  يَْوقَّْتلا  َنِم  اَنْدِّوَز  َو 

5/17 .هد هشوت  يراکزیهرپ  زا  ار  ام  ناطیش ،)  ) وا یهارمگ  ّدض  رب  و 

هدنب ندشن  هارمگ  ببس 

ِیتَیاَدِه َْکتَنَْکمَأ  ْدَق  َّنَّلِضَأ َو  َال  َو 

14/20 .ینک متیاده  یناوت  یم  هک  یلاح  رد  مدرگن ، هارمگ  هک ) نک  نانچ   ) و

یهارمگ زا  لبق  هدنب ، هب  ییامنهار  ِناسحا 

ِداَشَّرلِاب ِلاَلَّضلا  َْلبَق  ...َّیَلَع  ُْنْنماَف 

20/20 .راذگ ّتنم  نم  رب  ْییامنهار  اب  یهارمگ ، زا  شیپ  سپ 

يرگناوت هب  هدنب ، نتخاسن  هارمگ 

ِهَعَّسلِاب یِِّنتْفَت  َال  َو 

22/20 .نکم مهارمگ  يرگناوت  هب  و 

هدنب اب  ناطیش  ندومن  رکم  هجیتن  یهارمگ ،

اَنَّلُِضی ُهَْدیَک  اَّنَع  ْفِرْصَت  اَّلِإ  َو 

7/25 .دنک نامهارمگ  يرادنزاب ، ام  زا  ار  وا  بیرف  رگا  و 

هدننک هارمگ  ییاراد  مالسا و  نارادزرم 

ِنُوتَْفلا ِلاَْملا  ِتاَرَطَخ  ْمِِهبُوُلق  ْنَع  ُْحما  َو 

4/27 .نک فرطرب  ناشلد  زا  ار  زیگنا  هنتف  لام  هشیدنا  و 
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مالسا نارادزرم  نانمشد  ندومن  هارمگ 

ْمِهِهْجَو ْنَع  ْمُْهلِّلَض  َو 

5/27 .امن ناشهارمگ  ناشفده  زا  و 

دنمزاین زا  دنمزاین  تساوخرد  ّتلع  درِخ ، یهارمگ 

ِِهْلقَع ْنِم  ٌهَّلَض  ...ِجاَتْح  _ ُْملا َیلِإ  ِجاَتْح  _ ُْملا َبَلَط  َّنَأ  ُْتیَأَر  َو 

5/28 .تسا درِخ  یهارمگ  زا  دنمزاین ، زا  دنمزاین  تساوخرد  متسناد ، و 

ادخ هرابرد  فاصوا ، یهارمگ 

ُتاَفِّصلا َکِیف  ْتَّلَض 

7/32 .هتشگ هارمگ  وت  رد  فاصوا 

هدنب ندومن  هارمگ  يارب  ناطیش  یهاوخ  تلهم 

ُهَتْرَْظنَأَف ِیتَیاَوَِغل  َكَرَْظنَتْسا  يِذَّلا  َكُّوُدَع  َّیَلَع  َذَوْحَتْسا  ِدَق  َو 

هریچ نم  رب  يداد ، شتصرف  سپ  تساوخ ، تصرف  وت  زا  نم  ندرب  ههاریب  يارب  هک  وت  نمشد  و 
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12/32 .تسا هدش 

هدنب ندرک  هارمگ  ناطیش و 

ُهَْتلَْهمَأَف ِیلاَلْضِِإل  ِنیِّدلا  ِمْوَی  َیلِإ  َکَلَهْمَتْسا  َو 

12/32 .يداد شتلهم  سپ  دیبلط ، تلهم  ازج -  زور  ات  وت -  زا  مندرک  هارمگ  يارب  و 

ادخ ینابرهم  ندرکن  مگ 

َكَِّرب ُمَدْعَأ  َال 

26/32 .دور یمن  متسد  زا  تا  یکین 

ادخ هار  زا  نتشگن  هارمگ 

ٌّلاَض َکِقیِرَط  ْنَع  َّلَض  اَم  ِّقَْحلا  ِلاَثِم  ِیف  َلِطاَْبلا  ُمَُهل  َرَّوَص  ُهَّنَأ  َْول َال  َو 

9/37 .دش یمن  هارمگ  وت  هار  زا  ْیهارمگ  چیه  داد ، یمن  هولج  قح  تروص  هب  ناشیا  يارب  ار  لطاب  وا  رگا  و 

ندوبن هارمگ  لاح  رد  ندرم 

َنیِّلاَض َْریَغ  َنیِدَتْهُم  اَْنتِمَأ 

5/40 .ناریمب هارمگان ، ِناگتفای  هر  ار  ام 

یهارمگ ياه  یکیرات  رد  یبای  هار  لماع 

ِهِعاَبِّتِاب َِهلاَهَْجلا  َِهلاَلَّضلا َو  ِمَلُظ  ْنِم  يِدَتْهَن  اًرُون  ُهَْتلَعَج  َو 

ینادان یهارمگ و  ياه  یکیرات  زا  نآ ، زا  يوریپ  اب  ام  هک  يداد  رارق  يرون  ار  نآرق )  ) نآ و 

3/42 .میبای هر 

ندشن هارمگ  نآرق و  شور  ندرک  دصق 

ِِهتَّنُس َدْصَق  َّمَأ  ْنَم  ُّلِضَی  َال  ٍهاََجن  َمَلَع  ...ُهَْتلَعَج  َو 

3/42 .دوش یمن  هارمگ  دنک ، نآ  شور  هار و  دصق  سک  ره  هک  يداد  رارق  یتاجن  هناشن  ار  نآ  و 
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نآ زا  هدنب  ندشن  هارمگ  هبوت و  ِرد 

ُْهنَع اوُّلِضَی  اَّلَِئل  َِکیْحَو  ْنِم  اًلِیلَد  ِباَْبلا  َِکلَذ  یَلَع  َْتلَعَج  َو 

10/45 .دنوشن هارمگ  نآ  زا  ات  يا  هداد  رارق  ییامنهار  دوخ ، یحو  زا  ْرد  نآ  رب  و 

هدننک هارمگ  ِنمشد 

ِینُّلُِضی ٍّوُدَع  َْنَیب  ِیْنَیب َو  ْلُح  َو 

99/47 .زادنا ییادج  دنک ، یم  هارمگ  ارم  هک  ینمشد  نم و  نایم  و 

ناهارمگ تشحو  زا  هدنب ، يریگتسد 

َنیِفِّسَعَتُْملا ِهَلْهَو  ...ْنِم  يِدَِیب  ْذُخ  َْلب  ...َِکتَیاَعِر  ِْنیَع  ْنِم  َطَقَس  ْنَم  َْیمَر  ِیب  ِمَْرت  َال  َو 

متاـجن  ) ریگب ار  متـسد  ناـهارمگ ، تشحو  زا  هکلب  .هداـتفا  وـت  تبقارم  مشچ  زا  هک  یـسک  نتخادـنا  رود  دـننامه  زادـنین  رود  ارم  و 
104/47 (. هد

ندادن رارق  یهارمگ  ببس  ار  هدنب 

َرَظَن ْنَِمل  ًهَْنِتف  ...ِیْنلَعَْجت  َال  َو 
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.هدن رارق  ناگدننیب ، ِیهارمگ  بجوم  ارم  و 

124/47

هدنب یهارمگ  سفن و  شهاوخ 

يَوَْهلا ُهَنَتَف  َو  ُلَمَْألا ، ِْهیَلَع  َبَلَغ  ْدَق  ْنَم  َلاَءوُس  َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

هارمگ ار  وا  سفن  شهاوخ  و  هتـشگ ، هریچ  وا  رب  وزرآ  هک  یـسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوـخرد  وـت  زا  نم -  يـالوم  يا  سپ - 
.تسا هدومن 

9و8/52

هدننک هارمگ  ياه  شیامزآ 

ِنَتِْفلا ِتاَّلِضُم  ْنِم  ِینَِّجن 

.هد تاجن  هدننک  هارمگ  ياه  شیامزآ  زا  ارم 

8/54

نادقف ندش  مگ 

ینامرفان زین  اطخ و  هانگ 

هانگ باکترا  اب  زور ، زا  تقرافم  يدب 

ٍهَرِیبَک ْوَأ  ٍهَریِغَص  ِفاَِرْتقا  ِوَأ  ٍهَریِرَج ، ِباَِکتْرِاب  ِِهتَقَراَفُم  ِءوُس  ْنِم  اَنْمِصْعا  َو 

13/6 .نک نامظفح  هریبک ، ای  هریغص  هانگ  ندش  بکترم  ای  یهانگ  ماجنا  رثا  رب  زور ،)  ) نآ زا  ییادج  ِيدب  زا  و 

هانگ رطاخ  هب  نآ ، زا  دعب  ندشن  شنزرس  هدش و  هتفریذپ  هبوت 

ُهاَنْحَرَتْجا ٍْبنَذ  یَلَع  اَهَدَْعب  اَنُِفقُوت  َال  ًَهلُوبْقَم  ًَهبَْوت  .اَِنلاَمْعَأ  ُهَبَتَک  اَْنیَلَع  یِصُْحت  اَم  َماَتِخ  ْلَعْجا  َو 

هدـش ماجنا  ِهانگ  رب  نآ  زا  سپ  ار  ام  هک  هد  رارق  هدـش  هتفریذـپ  هبوت  دنرامـش ، یم  اـم  يارب  ناـمیاهراک  ناگدنـسیون  هچنآ  ناـیاپ  و 
3/11 .ینکن خیبوت 

گرزب هانگ  زا  تشذگ 
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َُکبِعْصَتْسَی َال  ِلِیلَْجلا  ِْمثِْإلا  ِنَع  َزُواَجَّتلا  ...َّنَِأب  ٍِملاَع  ...ََهبَْوت  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ 

راوشد وت  رب  رایسب ، تیـصعم  زا  نتـشذگرد  دناد  یم  هک  یـسک  تشگزاب  مدرگ ، یمزاب  وت  يوس  هب  ما ) هداتـسیا  هک   ) ناکم نیا  رد 
13و12/12 .تسین

تشز رایسب  ياه  مرج  زا  ادخ ، یشوپ  مشچ 

َكُدَّأَکَتَی َال  ِهَشِحاَْفلا  ِتاَیاَنِْجلا  َلاِمتْحا  ...َّنَِأب  ٍِملاَع  ...ََهبَْوت  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ 

وت رب  تشز  رایسب  ياه  مرج  زا  یشوپ  مشچ  دناد  یم  هک  یـسک  تشگزاب  مدرگ ، یمزاب  وت  يوس  هب  ما ) هداتـسیا  هک   ) ناکم نیا  رد 
.دشاب یمن  تخس 

13و12/12

سفن طّسوت  ناراکهنگ ، شزغل  نداد  هولج 

َِللَز ْنِم  ٌهَّلَز  َیِه  ...َْکَیلِإ َو  ُهَِجئاَوَح  ُعَفْرَی  ْنَم  َیلِإ  اَهَْعفَر  یِسْفَن  ِیل  َْتلَّوَس  ...ْدَق  ٌهَجاَح  َْکَیلِإ  ِیل  َّمُهَّللا َو 
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َنِیِبنْذُْملا ِتاَرَثَع  ْنِم  ٌهَْرثَع  َو  َنِیئِطاَْخلا ،

.دـیارآ و یم  میارب  هدرک  بلط  وت  زا  ار  شیاه  تجاح  هک  یـسک  زا  ار  نآ  عفر  نم  سفن  هک  مراد  یتجاـح  وت  يوس  هب  ادـنوادخ و 
15/13 .تسا ناراکهانگ  ياه  نداتفا  زا  ینداتفا  ناراکاطخ و  ياه  شزغل  زا  یشزغل  نیا 

ناراکهنگ نتسج  یسردایرف 

َنُوِبنْذُْملا ُثیغَتْسَی  ِِهتَمْحَِرب  ْنَم  اَی  َّمُهَّللا 

1/16 .دنیوج یم  یسردایرف  وا  تمحر  هب  ناراکهانگ  هک  یسک  يا  ادنوادخ 

هانگ اب  رمع ، ندیسر  رس  هب 

ُهَرُمُع ُبُونُّذلا  ِتَْنفَأ  يِذَّلا  اَنَأ  َو 

.هداد انف  هب  ار  شرمع  ناهانگ  هکنآ  منم  و 

14/16

ناراکهنگ راک  حالصا 

َنِیِبنْذُْملا ِْرمَأ  ُحاَلَص  اَِهب  ِیتَّلا  َِکتَْفأَر  ِیف  اًعَمَط  یِسْفَن  اَذَِهب  ُخِّبَوُأ  اَمَّنِإ  َو 

تسنآ هب  ناراکهانگ  راک  حالصا  هک  مراد -  وت  ینابرهم  رد  عمط  نوچ  منک ، یم  شنزرس  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  ور  نیا  زا  اهنت  و 
28/16 - .

ناهانگ زا  هدنب ، ندرگ  نتشگ  کیراب 

ُبُونُّذلا اَْهتَّقَرَأ  ْدَق  ِیتَبَقَر  ِهِذَه  َّمُهَّللا َو 

ار نآ  ناهانگ  هک  تسا  نم  ندرگ  نیا  ادنوادخ و 

29/16 .هدومن کیراب 

راکهنگ بناج  زا  هدنب ، رب  ندادن  رارق  ّتنم 

ًهَّنِم َّیَلَع  ٍِرفاَک  َال  ٍرِجاَِفل َو  ْلَعَْجت  َال  َو 

.هدن رارق  ّتنم  نم  رب  رفاک ، راکدب و  يارب  و 
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12/21

هانگ ماجنا )  ) رب هدنب ، ندومن  ریلد  ناطیش و 

اَْهیَلَع اَنَعَّجَش  ٍهَشِحاَِفب  اَنْمَمَه  ْنِإ 

7/25 .دَنادرگ ریلد  نآ  رب  ار  ام  ناطیش ) ، ) مینک دصق  ار  یگرزب  هانگ  رگا 

هانگ زا  ناگدش  هتشاد  هگن 

َكاَْوقَِتب ِءاَطَْخلا  َِللَّزلا َو  ِبُونُّذلا َو  َنِم  َنیِموُصْعَْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هدش  هتشاد  هگن  اطخ  یتسردان و  ناهانگ و  زا  وت ، زا  سرت  اب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

هانگ هدنب و  نایم  يا  هلصاف 

َِکتَرْدُِقب ِبُونُّذلا  َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  ِلاَح  _ ُْملا ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

.هد رارق  هداتفا ، هلصاف  ناهانگ  اهنآ و  نایم  وت  تردق  هب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

11و10/25

ناهانگ ياه  تسد  رد  ندش  هچیزاب 

ِبُونُّذلا يِْدیَأ  ُْهَتلَواَدَت  ْنَم  ُماَقَم  اَذَه 
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6/31 .هدیدرگ ناهانگ  ياه  تسد  هچیزاب  هک  تسا  یسک  ماقم  نیا 

ادخ دزن  گرزب ، هانگ  شزرمآ  ندوبن  گرزب 

ِمیِظَْعلا ِْبنَّذلا  ُناَْرفُغ  ُهُمَظاَعَتَی  َال  يِذَّلا  ُمیِرَْکلا  ُّبَّرلا  َکَّنَِأل  ...

10/31 .تسین گرزب  وت  رظن  رد  گرزب  هانگ  شزرمآ  هک  یمیرک ، راگدرورپ  ییوت  اریز  ...

ناهانگ ياه  هاْگنداتفا 

یِسْفَن ََکل  ُْتعَضَو  اَمَک  ِبُونُّذلا  ِعِراَصَم  ْنَع  ِینْعَفْرا  َو 

12/31 .ما هدنکفاورف  وت  يارب  ار  دوخ  هکنانچ  نادرگ ، دنلب  ناهانگ ، ياه  هاْگنداتفا  زا  ارم  و 

گرزب کچوک و  ناهانگ  زا  ندومن  هبوت 

اَهِِرئاَغَص ِیبُونُذ َو  ِِرئاَبَک  ْنِم  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

14/31 .منک یم  هبوت  تهاگرد  هب  مکچوک  گرزب و  ناهانگ  زا  مهاگیاج ، نیا  رد  نم  ادنوادخ 

هانگ هب  تشگزاب  نتسکش و  هبوت 

َِکلَذَک َنوُکَأ  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإَف  ِِهتَئیِطَخ ، ِِهْبنَذ َو  ِیف  ٌِدئاَع  ...َكَْدنِع  ِْبیَْغلا  ِْملِع  ِیف  َوُه  َْکَیلِإ َو  َباَت  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا 

هب نم  انامه  سپ  دشاب ، شیاطخ  هانگ و  هب  هدننک  تشگزاب  تناهنپ ، ملع  رد  یلو  دومن  هبوت  تهاگرد  هب  هک  يا  هدنب  ره  ادـنوادخ ،
هک مرب  یم  هانپ  وت 

20/31 .مشاب نینچنیا 

ناهانگ نتخیرورف  رافغتسا و 

َنیِرِفْغَتْسُْملا َنِم  ََکل  یِّنِإَف  ِبُونُّذِلل  ًهَّطِح  ُراَفِْغتْسِالا  ِنُکَی  ْنِإ  َو 

.مناهاوخ شزرمآ  زا  وت  هاگرد  هب  نم  سپ  تسا ، ناهانگ  نتخیر  ببس  ْشزرمآ  تساوخرد  رگا  و 

28/31

ناراکهنگ هبوت  شریذپ 
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َنِیِبنْذُْملا یَلَع  ُباَّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنِإ 

.يریذپ یم  ار  ناراکهنگ  هبوت  وت  انامه 

29/31

هانگ زا  ندرکن  يرود 

ُهْرُجْهَأ ْمَلَف  ِیل  َضَرَع  ٍْمثِإ  ِّلُک  ْنِم  ...َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.مدرکن يرود  نآ  زا  سپ  دمآ ، شیپ  میارب  هک  یهانگ  ره  زا  مروآ  یم  رذع  وت  هاگرد  هب  نم  ادنوادخ 

1/38

هانگ هب  ندیزرو  صرح 

ٍمَثْأَم ِّلُک  ْنَع  یِصْرِح  ِوْزا  َو 

1/39 .نک رود  یهانگ  ره  زا  ارم  صرح  و 

هدننکراب نیگنس  ناهانگ 

ُُهلْمَح ِینَظََهب  ْدَق  اَم  ِیبُونُذ  ْنِم  َُکلِمْحَتْسَأ  َو 
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8/39 .دروآ یم  راشف  نم  رب  شلمح  هک  يرادرب  نم  زا  ار  مناهانگ  مهاوخ  یم  وت  زا  و 

ناراکهنگ ِبالجنم  زا  ییاهر 

َنیِمِرْج _ ُْملا ِتاَطَرَو  ْنِم  َکِقِیفْوَِتب  ُهَتْصَّلَخ  ...ْدَق  ْنَم  َهَوْسُأ  ِیْنلَعْجا  َو 

10/39 .يدناهر نامرجم ، ياه  بالجنم  زا  ار  وا  دوخ ، قیفوت  هب  هک  نادرگ  یسک  هوسا  ارم  و 

ادخ زا  ناراکهنگ ، نتشگن  دیماان 

َنُومِرْج _ ُْملا َْکنِم  َسَْأیَی  َال  ...ْنَأ  ٌلْهَأَف  یَِهلِإ  اَی  َْتنَأ  اَّمَأَف 

13/39 .دندرگن سویأم  وت  زا  ناراکهنگ  هک  يا  هتسیاش  سپ  نم ، يادخ  يا  وت  اّما  و 

هانگ هب  یگتسباو  نتسش  لماع 

اَنِراَزْوَأ َِقئاَلَع  اَِنبُوُلق َو  َنَرَد  ِِهب  ْلِسْغا  َو 

11/42 .يوشب ار  نامناهانگ  ياه  یگتسباو  نامیاه و  لد  یکرچ  نآرق ،)  ) نآ هلیسو  هب  و 

هدنزاس هابت  ناهانگ  اب  ندشن  اوسر 

اَنِماَثآ ِتاَِقبوُِمب  ِهَماَیِْقلا  يِرِضاَح  ِیف  اَنْحَضْفَت  َال  َو 

14/42 .نکن اوسر  تمایق ، ِنارضاح  ربارب  رد  نام ، هدننک  كاله  ناهانگ  اب  ار  ام  و 

ناهانگ هلیسو  هب  ناضمر ، ندشن  نیکرچ 

ُماَثْآلا اَهُسِّنَُدت  َال  ٍهَراَهَط  ...َلاَلِه  َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

.دنکن هدولآ  ار  نآ  ناهانگ  هک  دهد ، رارق  یتراهط  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

4/43

ون هام  ره  رد  هانگ ، زا  ناگدنب  ظفح 

َِکتَیِصْعَم ِهَرَشاَبُم  ْنِم  ِهِیف  اَنْظَفْحا  َو  َِهبْوَْحلا ، َنِم  ِهِیف  اَنْمِصْعا  َو 

6/43 .رادهگن تا  ینامرفان  نداد  ماجنا  زا  نآ  رد  ار  ام  نک و  ظفح  هانگ  زا  هام )  ) نآ رد  ار  ام  و 
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هانگ زا  ندش  كاپ  هزیکاپ و  ياهرادرک 

ِبُونُّذلا َنِم  ِِهب  اَنُرِّهَُطت  اَِمب  ِهَیِکاَّزلا  ِلاَمْعَْألا  َنِم  ِهِیف  َْکَیلِإ  َبَّرَقَتَن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 

زا نآ ، اـب  ار  اـم  هلیـسو  نیدـب  هک  مییوج  یم  بّرقت  وت  يوس  هب  هتـسیاش  لاـمعا  اـب  هاـم )  ) نآ رد  هک  هد ، قیفوت  هاـم  نآ  رد  ار  اـم  و 
.ینک كاپ  ناهانگ 

11و10/44

ناهانگ هدننکوحم  ناضمر ،

ِبُونُّذِلل َكاَْحمَأ  َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

!. ار ناهانگ  يدوب ، هدننکوحم  هچ  .وت  رب  دورد 

31/45

ناراکهنگ رب  ناضمر ، هام  ندوب  ینالوط 
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َنیِمِرْج _ ُْملا یَلَع  ََکلَوْطَأ  َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

!. ناراکهانگ رب  يدوب ، ینالوط  هچ  .وت  رب  دورد 

32/45

ناضمر هام  رد  هانگ ، باکترا 

َكِْوفَِعب اَّنَع  ُفْعا  ...ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...ٍْبنَذ  ْنِم  ِهِیف  اَنْعَقاَو  ْوَأ  ٍْمثِإ ، ْوَأ  ٍمََمل  ْنِم  اَذَه  اَنِرْهَش  ِیف  ِِهب  اَنْمَْملَأ  اَم  َّمُهَّللا َو 

دّـمحم و رب  سپ  میداد ؛ ماجنا  نآ  رد  هک  یهانگ  اـی  میدـش  کـیدزن  نآ  هب  هاـم  نیا  رد  هک  یگرزب  اـی  کـچوک  هاـنگ  ادـنوادخ و 
47/45 .رذگرد ام  زا  دوخ  وفع  هب  تسرف و  دورد  شنادناخ 

هانگ يارب  اهزور  نیرت  هدننک  دوبان  رطف ،  دیع 

ٍْبنَِذل ُهاَْحمَأ  ...اَْنیَلَع  َّرَم  ٍمْوَی  ِْریَخ  ْنِم  ُْهلَعْجا  َو 

48/45 .دشاب هانگ  يارب  نآ ، نیرت  هدننکوحم  هک  هد  رارق  تسا  هتشذگ  ام  رب  هک  ییاهزور  نیرتهب  زا  ار  نآ  و 

هانگ شزرمآ  رطف و  دیع 

َنَلَع اَم  اَِنبُونُذ َو  ْنِم  َیِفَخ  اَم  اََنل  ْرِفْغا  َو 

.زرمایب ار  ام  راکشآ  ناهنپ و  ناهانگ  و 

48/45

ناضمر هام  رد  هانگ ، زا  زیهرپ 

ُهَْلثِم اََنل  ْبَهَف  ...اَِهتاَُقت  َّقَح  َُهبُونُذ  یَقَّتا  ...ْنَم  َّمُهَّللا َو 

َكِدْجُو ْنِم 

دنناـم تدوخ ، دزن  يرگناوت )  ) زا سپ  هدومن ؛ زیهرپ  هدوب  ندرک  زیهرپ  ِّقح  هک  يروـط  هب  شیوـخ  ناـهانگ  زا  سک  ره  ادـنوادخ و 
.شخبب ام  هب  ار  نآ 

50/45

رطف دیع  زور  رد  یهانگ ، ره  زا  ناگدنب  هبوت 
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ٍْبنَذ َیلِإ  ٍعوُجُر  یَلَع  يِوَْطنَی  َال  ْنَم  ََهبَْوت  ...ُهاَْنبَنْذَأ  ٍْبنَذ  ِّلُک  ْنِم  ...اَنِرِْطف  ِمْوَی  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

هب نتـشگزاب  هک  یـسک  هبوت  .مینک  یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  میا ، هدـش  بکترم  ار  نآ  هک  یهانگ  ره  زا  نامرطف ، ِزور  رد  اـم  ادـنوادخ 
.درادن لد  رد  ار  هانگ 

52/45

نتفر گرزب  ناهانگ  راب  ریز 

ُُهْتلَّمََحت ِبُونُّذلا  َنِم  ٍمیِظَِعب  اًفِرَتْعُم  ...َْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه 

69/47 .ما هتفر  نآ  راب  ریز  هک  یناهانگ  یگرزب  هب  هدننک  فارتعا  وت ، هاگشیپ  رد  منم  کنیا 

راکهانگ هب  ششوپ ، رتس و  ياطع 

َكِدُّمَغَت ْنِم  َفَرَْتقا -  ِنَم  یَلَع  ِِهب -  ُدوُعَت  اَِمب  َّیَلَع  ْدُعَف 

70/47 .نک اطع  یهد ، یم  هدرک  هانگ  هک  یسک  هب  هک  ار  يزیچ  نامه  تششوپ ، زا  نم  رب  ْسپ 

دوخ هرابرد  راکهنگ  هدنب ،

ِهِسْفَن یَلَع  ِیناَْجلا  اَنَأ 
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82/47 .دوخ رب  راکهنگ  منم 

ناهانگ ياه  ییاوسر 

ِتَابْوَْحلا ِحِضاَوَف  ...ْنَع  َراَجِدْزِالا  َِیْبلَق  ْرِعْشَأ 

107/47 .ناشوپب هدننکاوسر  ياه  ینامرفان  زا  يراددوخ  هب  ار  ملد 

گرزب ناهانگ  هب  ندش  راتفرگ 

ِِمئاَظَْعلا ِرْسَأ  ْنِم  ِینَّکُفَت  ...ًهَمْصِع  ِیل  ْبَه  َو 

111/47 .دزاس میاهر  گرزب  ناهانگ  دنب  زا  هک  شخب  یتمصع  نم  هب  و 

هانگ هدننکرفیک  ِییابیکش 

ُُهتاَنَأ َال  َْول  ِهَریِرَْجلا  یَلَع  ُذِخْآلا  ...ِِهب  ُدَّمَغَتَی  اَِمب  یِّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  امِیف  ِینْدَّمَغَت 

یم رفیک   ) دوبن شا  ییابیکـش  رگا  هک ) ، ) هاـنگ رب  هدـننکرفیک  دـناشوپ  یم  هک  هنوگنآ  ناـشوپب ، یهاـگآ  نم  زا  نآ  رب  هچنآ  رد  ارم 
119/47 (. داد

هدنب ناهانگ  ندنامن  یقاب  لماع 

ًهَرِیبَک َال  ًهَریِغَص َو  ًابُونُذ  اَهَعَم  ِْقُبت  َال  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  َّیَلَع  ُْبت  َو 

126/47 .يراذگن یقاب  ار  گرزب  کچوک و  ناهانگ  نآ  اب  هک  یصلاخ  هبوت  هب  هد ، ما  هبوت  و 

گرزب ناهانگ  اب  هدنب ، ندیجنسن 

ِِرئاَرَْجلا ِتامَیِظَِعب  ِینِْسیاَُقت  َال  َو 

129/47 .جنَسَم گرزب  ناهانگ  اب  ارم  و 

هدنب ناهانگ  ادخ و  تمحر 

ِیبُونُذ ْنِم  ُعَسْوَأ  َُکتَمْحَر  َُکتَرِفْغََمل َو  ...یِّنِإ 

4/48 .تسا رت  عیسو  مناهانگ  زا  وت ، تمحر  شزرمآ و  انامه 
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هانگ رب  راکاطخ ، یگداتسیا 

ِهَرِفْغَْملا ِهَمْحَّرلِاب َو  ْمِْهیَلَع  َتْدُع  ْنَأ  ِمْرُْجلا  ِمیِظَع  یَلَع  ْمِِهفوُکُع  ُلوُط  َکْعَنْمَی  َْمل  َُّمث 

7/48 .تشادنزاب یشخبب ، شزرمآ  تمحر و  ناشیا  هب  هکنیا  زا  ار  وت  گرزب ، ياه  مرج  رب  نانآ  ِرایسب  رارصا  سپس 

هانگ هب  هدنب  رارقا 

یِسْفَن َیلِإ  ِهَءاَسِْإلا  ِمْرُْجلِاب َو  ارِقُم  َُکْتیَتَأ 

7/48 .مراد دوخ  رب  يدب  هانگ و  هب  رارقا  هک  یلاح  رد  ما ، هدمآ  وت  هاگرد  هب 

ِیْبنَِذب اًفِرَتْعُم  ...یِْسمُأ  ُِحبْصُأ َو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.مراد فارتعا  مهانگ  هب  هک  یلاح  رد  مروآ ، یم  ماش  هب  ار  حبص  حبص و  هب  ار  بش  نم  ادنوادخ ،

7/52

ِیْبنَِذب ُّرِقُْملا  اَنَأَف 

4/53 .ما هتشاد  رارقا  دوخ ، هانگ  هب  نم  اریز 

هتشذگ ناهانگ 

ِیبُونُذ ْنِم  َفَلَس  اَِمل  َكُرِفْغَتْسَأ  َو 
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.مهاوخ 26/48 یم  شزرمآ  وت  زا  ما  هتشذگ  ناهانگ  يارب  و 

ناهانگ همه  هدنزرمآ  ادخ ،

اًعیِمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ 

.دزرمآ یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  یتسرد  هب 

2/50

ناراکهنگ ینامرفان  اب  دنوادخ ، یهاشداپ  شهاک  مدع 

َنِیِبنْذُْملا ُهَیِصْعَم  ُْهنِم  َصُْقنَت  ...ْنَأ  ْنِم  ُمَوْدَأ  َکُْکُلم  ...ْنَِکل 

6/50 .دهاکب نآ  زا  يزیچ )  ) ناراکهنگ ینامرفان  هک  تسا  نآ  زا  رترادیاپ  تا  یهاشداپ  یلو 

يروآرذع یهانگ و  یب 

َرِذَتْعَأَف اًئیَِرب  ُتْسَلَف  ِیل  َرِفْغَت  ...ْنَأ  َُکلَأْسَأ 

7/51 .مشاب هتشاد  يرذع  ات  متسین  هانگ  یب  نم  اریز  .ما  يزرمایب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 

هدنب هدنزاس  هابت  ناهانگ 

ِیْنتََقبْوَأ ْدَق  ِیتَّلا  َِیبُونُذ  ْنِم  َْکَیلِإ  ُلَّصَنَتَأ  َو 

8/51 .مبلط یم  شزوپ  هتخاس ، مهابت  هک  مناهانگ  زا  وت  هاگرد  هب  و 

شناهانگ اب  هدنب ، ندومنن  كاله 

ِیتَریِرَِجب ِینِْکلُْهت  َْمل  َو 

11/51 .يدومنن كاله  ارم  ْمهانگ  هب  و 

هدنب ناهانگ  هب  ادخ  ملع 

ِیبُونُذ ْنِم  ُمَْلعَت  اَم  ِیل  ْرِفْغا  َو 

.زرمایب یناد ، یم  نم  زا  هک  ار  یناهانگ  و 
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13/51

يراکهنگ رب  وا  رارقا  هدنب و  ندومن  باذع 

...ُِمثْآلا ...ُِملاَّظلا  اَنَأَف  ْبِّذَُعت  ْنِإ 

14/51 .مراکهنگ راکمتس و  هک  متسه  نم  نیا  ینک ، رفیک  رگا 

هانگ نتسناد  رایسب 

َُهبُونُذ َرَثْکَتْسا  ِنَم  َلاَءوُس  ...َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

9و8/52 .تسا هتسناد  رایسب  ار  شناهانگ  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 

شناهانگ اب  هدنب ، نتشگ  شوماخ 

ِیبُونُذ ِیْنتَمَْحفَأ  ِّبَر 

.هدومن مشوماخ  مناهانگ  نم ، راگدرورپ  يا 

1/53

راکهانگ ناراوخ  هاگیاج 

َنِیِبنْذُْملا ِءاَّلِذَْألا  َِفقْوَم  یِسْفَن  ُْتفَقْوَأ  ْدَق 

.ما هتشاداو  راکهانگ  ِناراوخ  هاگیاج  رد  ار  دوخ 

2/53
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ادخ زا  ناهانگ ، بکترم  تساوخرد 

ُُهبُونُذ ْتَُرثَک  ...ُُهتَقاَف َو  ْتَّدَتْشا  ِنَم  َلاَءوُس  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

3/54 .تسا رایسب  شناهانگ  و  دنمزاین ، تخس  هک  یسک  تساوخرد  دننام ) ، ) مهاوخ یم  وت  زا  نم  ادنوادخ 

شیاجنگ

ادخ تردق  رد  ناگدیرفآ ، همه  ندیجنگ 

ِهِعْسُو ِیف  ْمُهُّلُک  ُِقئاَلَْخلا  َعَسَّتا  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 

10/16 .دنا هدیجنگ  شتردق  هرتسگ  رد  ناگدیرفآ  همه  هکنآ  ییوت  و 

ییاراد شیاجنگ  مدع  تابجاو و  ماجنا 

يِدَی ُتاَذ  َال  ِیلاَم َو  ُهْعَسَی  َْمل  ...ْنِإ  ...ََکل َو  َّیَلَع  ُهَتْضَرَف  ِهِینَْتمَْزلَأ َو  اَم  َّلُک  یِّنَع  ِْضقا  َو 

6/22 .دشاب هتشادن  ار  نآ  شیاجنگ  ما  ییاراد  تورث و  هچرگ  هد و  قیفوت  يا ، هدومن  بجاو  مزال و  نم  رب  هچنآ  ماجنا  هب  ارم  و 

هنیجنگ

ناراب ناراد  هنازخ 

...َِکتَِکئاَلَم َو ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

ِرَطَْملا ِناَّزُخ  ...َنیِذَّلا  ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق 

13و11و10/3 .دنناراب ناراد  هنازخ  هک  یناگتشرف  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

اهداب ياه  هنازخ  نارادمامز 

ِحاَیِّرلا ِِنئاَزَخ  یَلَع  ِماَّوُْقلا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

15و11و10/3 .اهداب هنیجنگ  رب  نارادمامز  ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

یهلا تمحر  ياه  هنیجنگ  ندشن  دوبان 

ِِهتَمْحَر ُِنئاَزَخ  یَنْفَت  َال  ْنَم  اَی  َو 
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3/5 .دوش یمن  دوبان  وا  تمحر  ياه  جنگ  هک  یسک  يا  و 

ناگدنب شهاوخ  اب  یهلا ، ياه  هنیجنگ  يدوبان  مدع 

ُِلئاَسَْملا ُهَِنئاَزَخ  ِینُْفت  َال  ْنَم  اَی  َو 

7/13 .دزاس یمن  یناف  ار  وا  ياه  هنیجنگ  اه ، تساوخرد  هکنآ  يا  و 

یهلا ياه  هنیجنگ  ندوب  یگشیمه 

ِهَِیقاَْبلا َِکِنئاَزَخ  ِیف  ِیل  ُهْرَخْذاَف  ِهَِیناَْفلا  اَْینُّدلا  ِعاَتَم  ْنِم  یِّنَع  َْتیَوَز  اَم 
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5/30 .امرف هریخذ  دوخ  دیواج  ياه  هنیجنگ  رد  نم  يارب  ار  نآ  سپ  یتفرگ ، نم  زا  یناف ، ِيایند  يالاک  زا  هچنآ 

دنوادخ ياه  هنیجنگ  ایند و  يالاک 

...َِکِنئاَزَخ ِیف  ِیل  ُهْرَخْذاَف  ِهَِیناَْفلا  اَْینُّدلا  ِعاَتَم  ْنِم  یِّنَع  َْتیَوَز  اَم  َو 

5/30 .امرف هریخذ  دوخ  ياه  هنیجنگ  رد  نم  يارب  ار  نآ  سپ  یتفرگ ، نم  زا  یناف ، ِيایند  يالاک  زا  هچنآ  و 

نآرق ناراد  هنیجنگ 

َُهل ِناَّزُْخلا  ِِهلآ  یَلَع  َو  ِِهب ، ِبیِطَْخلا  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف 

6/42 .تسرف دورد  نآ ، ناراد  هنیجنگ  شنادناخ ، رب  دنار و  نخس  نآ  اب  هک  دّمحم  رب  سپ 

یهلا ياه  هنیجنگ  ندشن  مک 

ُضیِفَت َْلب  ُصُْقنَت  َال  َکَِنئاَزَخ  َّنِإ 

50/45 .دبای یم  ینوزف  هکلب  دوش ، یمن  مک  وت  ياه  هنیجنگ  انامه 

ادخ ملع  ناراد  هنازخ 

َکِْملِع َهَنَزَخ  ْمُهَْتلَعَج  َو  َكِْرمَِأل ، ْمُهَتْرَتْخا  َنیِذَّلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِِبئاَطَأ  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

رارق تملع  ناراد  هنیجنگ  ار  نانآ  يدیزگرب و  دوخ  نامرف  يارب  هک  نانآ  تسرف ، دورد  شا  هداوناخ  نارت  هزیکاپ  رب  نم ، راگدرورپ 
56/47 .يداد

یگنگ

هدنب هرابرد  هدنراد  دب  دصق  نابز  ندنادرگ  لال 

ُهَناَِسل یِّنَع  َسِرُْخت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

لـال نـم  هراـبرد  ار  شناـبز  اـت  هد ، رارق  يّدـس  وا  لـباقم  رد  زاـس و  شفرــصنم  نـم  زا  دـنک ، يدـب  نـم  اـب  دراد  دـصق  سک  ره  و 
8و7/23 .ینک

لطاب رد  نتفر  ورف  زا  اه ، نابز  هدننک  گنگ  لماع 

اًسِرُْخم ٍهَفآ  اَم  ِْریَغ  ْنِم  ِلِطاَْبلا  ِیف  ِضْوَْخلا  ِنَع  اَِنتَنِْسلَِأل  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 
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.هد رارق  دشاب ، يرامیب  زا  هکنآ  یب  لطاب ، رد  نتفرورف  زا  نامیاه  نابز  هدنروآدنب  ار  نآرق  و 

10/42

ییاراوگ

جنر یب  اراوگ و  یشیاشگ  تمحر و 

اًئِینَه اًجَرَف  ًهَمْحَر َو  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَه  َو 

8/7 .شخبب نم  هب  اراوگ  ِشیاشگ  تمحر و  شیوخ  بناج  زا  و 

هزیکاپ ياه  يزور  ِییاراوگ  یتسردنت و 
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ِیتَّلا ِهَّلِْعلا  ُتـْقَو  ْمَأ  ...َکـِقْزِر  ِتاَـبِّیَط  اَـهِیف  ِینَتْأَّنَه  ِیتَّلا  ِهَّحِّصلا  ُتـْقَو  َأ  َکـَل ...؟ ِرْکُّشلاـِب  ُّقَـحَأ  ِْنَیلاَْـحلا  ُّيَأ  یَِهلِإ ، اَـی  يِرْدَأ ، اـَـمَف 
اَِهب ِینَتْصَّحَم 

نآ رد  هک  یتسردـنت  تقو  اـیآ  تسا ؟ رتراوازـس  وت  يارب  يرازگ  ساپـس  هب  لاـح ، ود  نیا  زا  کـی  مادـک  مناد  یمن  نم  يادـخ  يا 
؟2/15-4 يداد تاجن  نآ  اب  ارم  هک  يرامیب  تقو  ای  يدومن ؟ اراوگ  نم  رب  ار  تا  هزیکاپ  ياه  يزور 

اراوگ مکارتم و  يربا 

اًئِینَه اًمِکاَرَتُم  ًاباَحَس  ِتاَْوقَْألا ، ِیف  ِِهب  ُعِّسَُوت  ...ِباَحَّسلا َو  َنِم  ِقِدْغُْملا  َِکْثیَِغب  َکَتَمْحَر  اَْنیَلَع  ْرُْشنا  َو 

3و1/19 .اراوگ هدرشف ، مهرد  يربا  .یهد  یخارف  اه  يزور  نآ  اب  .نارتسگب و  ام  رب  ربا ، زا  ناوارف  ِناراب  اب  ار  تتمحر  و 

نیدلاو زا  يربنامرف  ییاراوگ 

...ِنآْمَّظلا َِهبْرَش  ْنِم  يِرْدَِصل  َجَْلثَأ  ...اَمِِهب  يِِّرب  َّيَِدلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو 

5/24 .هد رارق  رت  عوبطم  ماک ، هنشت  ندیشون  زا  ما  هنیس  يارب  ار  ود  نآ  هب  يراکوکین  مردام و  ردپ و  زا  تعاطا  و 

یهلا ششخب  ییاراوگ 

اَّنَهُْملا ُءاَطَْعَلل  َكَءاَطَع  َّنِإ 

.تساراوگ ییاطع  وت ، ياطع  هک  یتسرد  هب 

50/45

یهاوگ

ناهاوگ هاگیاج 

ِداَهْشَْألا ِِفقاَوَم  َْدنِع  اََنلِزاَنَم  ِِهب  ُفِّرَُشی  ...اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

.دهد وربآ ) و   ) تفارش ناهاوگ ، ياه  هاگیاج  رد  ار  ام  تلزنم  نآ ، اب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

12و10/1

نابّرقم نداد  یهاوگ 

َنُوبَّرَقُْملا ُهُدَهْشَی  ٍمُوقْرَم  ٍباَتِک  ِیف  َنیِّیِّلِع  یَلْعَأ  َیلِإ  اَّنِم  ُعِفَتْرَی  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 
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یهلا نابّرقم  هک  يا  هدـش  هتـشون  باتک  رد  ، » دور الاب  یتشهب ) (ي  اه هبترم  نیرتالاب  يوس  هب  ام  زا  هک  یـساپس  ار ، يادـخ  ساپـس  و 
«. دننآ هاوگ 

13و10/1

نارکنم رب  مالسلا ،)  مهیلع  همئا   ) نداد رارق  هاوگ 

َدَحَج ْنَم  یَلَع  َءاَدَهُش  اَنَلَعَج  َو 

2/2 .ْدنادرگ دهاش  دنا ، هدرک  راکنا  هک  یناسک  رب  ار  ام  و 

شهاوگ اب  سک  ره  ندمآ  زور  تمایق ،
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ٌدیِهَش ٌِقئاَس َو  اَهَعَم  ٍسْفَن  ُّلُک  ِیتْأَی  َمْوَی  ...

24/3 .دیایب ناگتشرف ) زا   ) یهاوگ يا و  هدننار  اب  صخش  ره  هک  يزور  ...

ناگدنب رب  يا  هدامآ  هاوگ  ون ، زور  ره 

ٌدِیتَع ٌدِهاَش  اَْنیَلَع  َوُه  َو  ٌدیِدَج ، ٌثِداَح  ٌمْوَی  اَذَه  َو 

12/6 .تسام رب  رضاح  یهاوگ  هزات و  ون و  يزور  نیا  و 

ناگتشرف زا  ینیتسار  هاوگ 

َِکتَِکئاَلَم ْنِم  ٍقْدِص  َدِهاَش  ...ِِهتاَعاَس  ْنِم  ٍهَعاَس  ِّلُک  ِیف  اََنل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

.هد رارق  تناگتشرف  زا  یقداص  هاوگ  زور ، نیا  ياه  تعاس  زا  یتعاس  ره  رد  ام  يارب  ادنوادخ 

16/6

دنوادخ نتفرگ  هاوگ 

اًدیِهَش َِکب  یَفَک  َكُدِهْشُأ َو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

21/6 .تسا یفاک  وت  یهاوگ  مریگ و  یم  هاوگ  ار  وت  نم  ادنوادخ 

اهنآ نانکاس  نیمز و  نامسآ و  نتفرگ  هاوگ 

...اَمُهَْتنَکْسَأ ْنَم  َکَضْرَأ َو  َكَءاَمَس َو  ُدِهْشُأ  َو 

21/6 .مریگ یم  دهاش  ار  يداد  ياج  ود  نآ  رد  هچنآ  تنیمز و  تنامسآ و  و 

هدنب یهاوگ 

َکِْقلَخ ْنِم  َُکتَرَیِخ  َُکلوُسَر و  َكُْدبَع َو  اًدَّمَُحم  َّنَأ  ...َْتنَأ َو  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  يِذَّلا  ُهَّللا  َْتنَأ  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  یِّنَأ 

نیب زا  وـت  هدـیزگرب  تا و  هداتـسرف  وـت و  هدـنب  دّـمحم  تـسین و  ییادـخ  وـت  زج  هـک  ییادـخ  ییوـت  مـهد  یم  تداهـش  نـم  اـنامه 
22و21/6 .تسا تناگدیرفآ 

ِلْدَْعلِاب ِهِداَبِع  َشِیاَعَم  َمَسَق  َهَّللا  َّنَأ  ُتْدِهَش 
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1/35 .دومن میسقت  هنالداع  ار  شناگدنب  ياه  يزور  ادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ 

تمایق ناهاوگ 

ِداَهْشَْألا ِسوُؤُر  یَلَع  ُهَتْرَتَس  اًْرتِس  اَّنَع  ْفِشْکَت  َال  َو 

4/11 .نزن رانک  يا  هدناشوپ  ار  ام  نآ  اب  هک  يا  هدرپ  ناهاوگ ، ربارب  رد  و 

نادهاش یهاوگ  هب  ادخ ، يزاین  یب 

َنیِدِهاَّشلا ِتاَداَهَش  َیلِإ  ْمِهِصَصَق  ِیف  ُجاَتْحَی  َال  ْنَم  اَی  َو 

2/14 .تسا زاین  یب  ناگدنهد  تداهش  یهاوگ  زا  ناشیا  ياه  تشذگرس  رد  هک  یسک  يا  و 

دوخ یهاوگ  زا  هدنب  تفگش 

یِسْفَن یَلَع  ِِهب  ُدَهْشَأ  اَم  َبَجْعَأ  اَم  َکَناَْحبُس 

25/16 .مهد یم  دوخ  رب  هک  یهاوگ  نیا  زا  اتفگش  وت ، یهّزنم  كاپ و 

دنوادخ يراگدرورپ  هب  هدنهد  یهاوگ 
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ِهَِّیبُوبُّرلِاب ََکل  َدِهَش  ْنَم  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

.امرف تباجا  داد ، یهاوگ  تا  يراگدرورپ  هب  هک  ره  ّقح  رد  ار  اه  هتساوخ  نیا  همه  ادنوادخ و 

11/17

یهلا دمح  هب  نآ  لیدبت  لطاب و  یهاوگ 

ََکل ِدْمَْحلِاب  اًقُْطن  ...ٍلِطَاب  ِهَداَهَش  ْوَأ  ...ٍشُْحف  ِهَظَْفل  ْنِم  ِیناَِسل  یَلَع  يَرْجَأ  اَم  ...ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

رارق ار  تدوخ  يارب  ساپـس  تسرداـن ، یهاوـگ  اـی  تشز  نخـس  زا  هتخاـس  يراـج  مناـبز  رب  ناطیـش )  ) وا هچنآ  ياـج  هب  ادـنوادخ 
13/20 .هد

دوخ هرابرد  هدنب ، یهاوگ 

یِسْفَن یَلَع  َِکلَِذب  ُدَهْشَأ  ...

.مهد یم  یهاوگ  بلطم  نیا  هب  دوخ ، رب  ...

7/21

نتفرگ هزور  هب  يزور ، نتفرگن  هاوگ 

اًراَهَن یِماَیِص  یَلَع  ُدِهْشَتْسَأ  َال  َو 

.مریگ یمن  دهاش  ما  يراد  هزور  رب  ار  يزور  و 

17/32

یهلا لّضفت  رب  ناگدیرفآ ، ندوب  هاوگ 

َْتیَفاَع ْنَم  یَلَع  ٌلَّضَفَتُم  َکَّنَِأب  ٌهَدِهاَش  ...ِهَّیِرَْبلا  ُّلُکَف 

8/37 .يا هدومن  راتفر  لضف  هب  یشخب ، تیفاع  ار  هک  ره  وت  هک  دنهاوگ  ناگدیرفآ  همه  سپ 

هدش لزان  باتک  ره  رب  نآرق ، ندوب  هاوگ 

ُهَْتلَْزنَأ ٍباَتِک  ِّلُک  یَلَع  اًنِْمیَهُم  ُهَْتلَعَج  َو 
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1/42 .يداد رارق  هاوگ  يا ، هدرک  لزان  هک  یباتک  ره  رب  ار  نآ  و 

نآرق رون  ناهاوگ و 

ُُهناَهُْرب َنیِدِهاَّشلا  ِنَع  ُأَفْطَی  َال  يًدُه  َرُون  ...ُهَْتلَعَج  َو 

3/42 .دوش یمن  شوماخ  نادهاش ، دید )  ) زا شناهرب  هک  يداد  رارق  یتیاده  رون  ار  نآ  و 

مارح لالح و  رب  نآرق ، ندوب  هاوگ 

اًدِهاَش ِهِماَرَح  ِمیِرَْحت  ِِهلاَلَح َو  ِلِیلْحَِتب  َكَْدنِع  اَِمل  ...َنوُکَی  یَّتَح  ِقاَفِّنلا  یِعاَوَد  ِْرفُْکلا َو  ِهَّوُه  ْنِم  ِِهب  اَنْمِصْعا  َو 

لـالح هب  تسوت  دزن  هچنآ  هب  اـم  دـهاش  اـت  .رادـهگن  ییورود  ياـه  هزیگنا  رفک و  لادوـگ  رد ) طوقـس   ) زا ار  اـم  نآرق ،)  ) نآ اـب  و 
12/42 .دشاب شمارح ، ندرمش  مارح  شلالح و  نتسناد 

هدنب هیلع  ناضمر  هام  بش  زور و  ندادن  یهاوگ  ببس 

اَْنیَلَع ُهُراَهَن  َدَهْشَی  َال  یَّتَح  َْکیَدَی  َْنَیب  ِهَّلِّذلا  َو  ََکل ، ِعوُشُْخلا  َو  َْکَیلِإ ، ِعُّرَضَّتلا  ِهاَلَّصلا َو  یَلَع  ِِهْلَیل  ِیف  َو  ِهِماَیِـص ، یَلَع  ِهِراَهَن  ِیف  اَّنِعَأ  َو 
ٍطیِْرفَِتب ُُهْلَیل  َال  َو  ٍهَْلفَِغب ،

وت و يارب  عوشخ  تهاگرد و  هب  يراز  زامن و  رب  شبش  رد  نآ و  يراد  هزور  هب  شزور  رد  ار  ام  و 
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.دهدن یهاوگ  ندومن  یهاتوک  هب  شبش  تلفغ و  هب  ام  رب  شزور  ات  .امن  يرای  تهاگشیپ ، رد  يراوخ 

17/44

نتخاس هابت  عییضت و  هب  هدنب ، یهاوگ 

ِعِییْضَّتلِاب ِهِسْفَن  یَلَع  َدِهَش  ...ِمَعِّنلا َو  ِغُوبُِسب  َفَرَتْعا  ِنَم  ُماَقَم  اَذَه 

هداد یهاوـگ  دوـخ  ررـض  هب  اـه ،) تمعن   ) نتخاـس هاـبت  هـب  هدرک و  فارتـعا  اـه  تـمعن  یناوارف  هـب  هـک  تـسا  یـسک  هاـگیاج  نـیا 
15/49 .تسا

لادوگ

رفک لادوگ  زا  ناگدنب ، نتشاد  هگن 

...ِْرفُْکلا ِهَّوُه  ْنِم  ِِهب  اَنْمِصْعا  َو 

12/42 .رادهگن رفک  لادوگ  رد ) طوقس   ) زا ار  ام  نآرق ،)  ) نآ اب  و 

لادوگ رد  رگمتس ، ندرک  راسنوگن  ببس 

ِِهتَْرفُح يَوْهَم  ِیف  ُهَتْدَدَر  َو  ِِهتَْیبُز ، ِیف  ِهِسْأَر  ِّمُِأل  ُهَتْسَکْرَأ  ...ِِهتَریِرَس  َلَغَد  َْتَیلاَعَت  َتْکراَبَت َو  یَِهلِإ  اَی  َْتیَأَر  اَّمَلَف 

راکش يارب  هک   ) شلادوگ رد  رس  زغم  اب  ار  وا  يدرک ، هظحالم  ار  وا  نطاب  یهابت  نم -  يالاو  كرابم و  يادخ  يا  هک -  نیمه  سپ 
.يدنادرگزاب شلادوگ  هاگترپ  رد  ار  وا  .يدومن و  نوگنرس  دوب ،) هدنک 

8/49

ربق روگ 

شوگ

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نارای  شوگ  هب  تلاسر ،  ناهرب  ندیسر 

ِِهتَالاَسِر َهَّجُح  ْمُهَعَمْسَأ  ُْثیَح  َُهل  اُوباَجَتْسا  ...َنیِذَّلا  ًهَّصاَخ  ٍدَّمَُحم  ُباَحْصَأ  َّمُهَّللا َو 

3/4 ...دندرک تباجا  دناسر  ناششوگ  هب  ار  دوخ  ياه  تلاسر  لیلد  هک  یماگنه  هک  نانآ  دّمحم ، نارای  صوصخب  ادنوادخ و 

هدنب هرابرد  هدننکدبدصق  شوگ  نتخاس  رک 
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ُهَعْمَس يِرْکِذ  ْنَع  َّمُِصت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

رک نم ، دای  ندینش )  ) زا ار  شـشوگ  ات  هد ، رارق  يّدس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرـصنم  نم  زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دصق  سک  ره  و 
.يزاس

8و7/23

نارظان شوگ  ربارب  رد  یعنام 

ْمِهِعاَمْسَأ َنوُد  اًمْدَر  ...اََنل  َُکتَِیفاَع  َْتناَک 

2/34 .داد رارق  ناشیاه  شوگ  ربارب  رد  یعنام  ام  يارب  وت  ندیشخب  تیفاع 

هدوهیب نخس  هب  ندادن  شوگ 

َو َکیِصاَعَم ، ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 
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ٍْوَغل َیلِإ  اَنِعاَمْسَِأب  َیِغُْصن  َال  یَّتَح  َکیِضُْری  اَِمب  ِهِیف  اَِهلاَمِْعتْسا 

اب ات  .امرف  يرای  دزاس ، یم  دونـشوخ  ار  وت  هچنآ  هب  هام  نآ  رد  شندرب  راک  هب  ناهانگ و  زا  اضعا  يرادـهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 
6/44 .میهدن شوگ  يوغل  چیه  نامیاه  شوگ 

اه شوگ  يریگارف  ادخ و  نخس 

ْمُهُعاَمْسَأ ِهِعَت  َْمل  ...ْمُْهنَع  ُهَتْرَتَس  َْول  اَم  یَلَع  ...َِکْبیَغ  ْنِم  َِکلْوَِقب  ْمُهَْتَللَد  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 

نآ ناشیاه  شوگ  يدناشوپ ، یم  ناشرظن  زا  ار  نآ  رگا  هک  يدرک  يزیچ  هب  ییامنهار  دوخ ، یبیغ  نخـس  اب  ار  ناشیا  هکنآ  ییوت  و 
.تفرگ یمنارف  ار 

14/45

تشوگ

تشوگ يا  هراپ  هب  هدش ، هتسب  نوخ  تلاح ) زا  نینج   ) ندنادرگ

اًمْظَع َُّمث  ًهَغْضُم  َُّمث  ًهَقَلَع  َُّمث  ًهَفُْطن  َِکباَتِک : ِیف  َّتَعَن  اَمَک  ...ٍلاَح  ْنَع  ًالاَح  ِیُنفِّرَُصت 

سپـس هدش و  هتـسب  ِنوخ  سپـس  هفطن  تسخن  .يدومن  فصو  دوخ  باتک  رد  هکنانچمه  .يدنادرگ  یم  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  ارم 
23/32 .يدیرفآ ناوختسا  سپس  تشوگ ، هراپ 

نینج ناوختسا  ندناشوپ  تشوگ  هب 

َتْوَسَک َُّمث  اًمْظَع  َُّمث  ًهَغْـضُم  َُّمث  ًهَقَلَع  َُّمث  ًهَفُْطن  َِکباَتِک : ِیف  َّتَعَن  اَمَک  ...ِهَروُّصلا  ِماَـمَت  َیلِإ  ِیب  َْتیَهَْتنا  یَّتَح  ٍلاَـح  ْنَع  اـًلاَح  ِیُنفِّرَُـصت 
اًمَْحل َماَظِْعلا 

.يدومن فصو  دوـخ  باـتک  رد  هکناـنچمه  .يدـناسر  لـماک  تروـص  هب  ارم  هکنیا  اـت  .يدـنادرگ  یم  رگید  لاـح  هب  یلاـح  زا  ارم 
تـشوگ اـب  ار  اـه  ناوختـسا  سپـس  يدـیرفآ ، ناوختـسا  سپـس  تشوـگ ، هراـپ  سپـس  هدـش و  هتــسب  ِنوـخ  سپــس  هـفطن  تـسخن 

23/32 .يدناشوپ

نوگانوگ

یتشهب ياه  يوج  رد  اه ، یندیماشآ  عاونا 

َِهبِرْشَْألا ِعاَْونَِأب  ِهَدِرَّطُْملا  ِراَْهنَْألا  ...ْنِم  اَهِیف  َتْدَدْعَأ  اَم  ْمِهِراَْصبَِأل  اَْهنِم  ْحَِّول  َو 
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ناشناگدـید لباقم  رد  هدـش ، ناور  نوگاـنوگ  ياـه  یندیـشون  هب  هک  ییاـه  يوج  زا  يا  هتخاـس  هداـمآ  تشهب )  ) نآ رد  ار  هچنآ  و 
4/27 .زاس نایامن 

یتشهب ناتخرد  ِنوگانوگ  ياه  هویم 

ِرَمثَّلا ِفُونُِصب  ِهَیِّلَدَتُْملا  ِراَجْشَْألا  ...ْنِم  اَهِیف  َتْدَدْعَأ  اَم  ْمِهِراَْصبَِأل  اَْهنِم  ْحَِّول  َو 

ناشناگدـید لباقم  رد  هتـشگ ، مخ  اـه  هویم  عاونا  هب  ناـشیاه  هخاـش  هک  یناـتخرد  زا  يا  هتخاـس  هداـمآ  تشهب )  ) نآ رد  ار  هچنآ  و 
4/27 .زاس نایامن 
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ادخ زج  سک ، ره  تالاح  ینوگانوگ 

ِتَالاَْحلا ُِفلَتُْخم  ...َكاَوِس  ْنَم  َو 

.دشاب یم  نوگانوگ  شتالاح  رد  وت ، ریغ  و 

11/28

هنوگ

اه کشا  رد  اه  هنوگ  ندش  قرغ 

َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَِیب  َكوُعْدَی  ِْهیَّدَخ ، ُهُعُومُد  ْتَقَّرَغ  َو 

9/12 .نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  دنز : یم  ادص  ار  وت  هدش ، کشا  قرغ  شا  هنوگ  ود  و 

هایگ

هایگ ندنایور  يارب  اهربا ، ندوب  ناور 

ِقاَفْآلا ِعیِمَج  ِیف  ِِقنوُْملا  َکِضْرَأ ، ِتاَبَِنل  ِقاَْسنُْملا  ِباَحَّسلا ، َنِم  ِقِدْغُْملا  َِکْثیَِغب  َکَتَمْحَر  اَْنیَلَع  ْرُْشنا  َو 

1/19 .نارتسگب ام  رب  تسا ، ناور  تنیمز  یحاون  همه  رد  زادنا  مشچ  ِهایگ  ندنایور  يارب  هک  يربا  زا  ناوارف  ِناراب  اب  ار  تتمحر  و 

ینادرگرس یجیگ 
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دلج 3

ل

سابل

ناگدنب يارب  بش ، ندنادرگ  هماج  ّتلع 

ِهِماَنَم ِِهتَحاَر َو  ْنِم  اوُسَْبلَِیل  اًساَِبل  ُهَلَعَج  ...َْلیَّللا َو  ُمَُهل  َقَلَخَف 

.دننک ربرد  ار  باوخ  یتحار و  هماج  ات  تخاس  ششوپ  ار  نآ  دیرفآ و  نانآ  يارب  ار  بش  سپ 

5/6

الب سابل  و  قرب ، دعر و 

ِءاَلَْبلا َساَِبل  اَمِِهب  اَنِْسْبُلت  َال  َو 

.ناشوپن ام  رب  الب  هماج  ود ، نآ  ببس  هب  و 

1/36

ناما ياه  هماج  تمایق و  زور 

اَنِروُُشن ِیف  ِرَبْکَْألا  ِعَزَْفلا  َمْوَی  ِناَمَْألا  َلَلُح  ِِهب  اَنُسْکا  َو 

11/42 .ناشوپب ناما  ياه  هماج  هب  میروآ ، یمربرس  اهربق  زا  هک  یماگنه  زور ، نیرت  كانمهس  رد  ار  ام  نآرق ،)  ) نآ اب  و 

هدنب هب  تیفاع ، سابل  ندناشوپ 

َِکتَِیفاَع ِلَابْرِِسب  ِیْنِلبْرَس  َو 

.ناشوپب نم  هب  ار  دوخ  تیفاع  سابل  و 

112/47

کیّبل

ادخ نامرف  هب  نتفگ  کیّبل 
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َْکیَدْعَس َْکیََّبل َو  َلاَقَف : ِءاَعُّدلِاب ، ُهَتْرَمَأ  يِذَّلا  َكُْدبَع  یَِهلِإ  اَی  اَنَأ  َو 

.منامرف هب  شوگ  منک و  یم  تعاطا  تفگ : سپ  .يداد  نامرف  ندرک  شیاین  هب  ار  وا  هک  ماوت  هدنب  نم -  يادخ  يا  نم -  و 

13/16

َْکَیلِإ اَکَش  ْنَم  ُعَمْسَت  َْکیََّبل ، َْکیََّبل 

12/51 .يونش یم  دنک ، تیاکش  وت  هاگرد  هب  هک  ار  یسک  .میاجرباپ  تا  يربنامرف  رد 

دحل

ناگدنب ياهدحل  یگنت  نتشگ  داشگ  لماع 

اَنِدِحاَلَم ِقیِض  ِیف  َِکتَمْحَِرب  اََنل  ْحَْسفا  َو 

14/42 .نادرگ داشگ  ام  يارب  ار  نامیاهدحل  یگنت  تتمحر ، هب  و 
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تّذل

یشوخ تّذل و  هب  یبای  تسد  بش و 

ًهَوْهَش ًهََّذل َو  ِِهب  اُولاَنَِیل  ...َْلیَّللا  ُمَُهل  َقَلَخَف 

5/6 .دنبای لد  ماک  یشوخ و  نآ  ببس  هب  ات  دیرفآ  نانآ  يارب  ار  بش  سپ 

یتمالس تّذل 

ِهَماَلَّسلا َدَْرب  ِیْنقِذَأ  َو 

6/15 .ناشچب نم  هب  ار  یتمالس  ییاراوگ  و 

دوش یم  هدناوخ  نآ  يارب  ادخ  هچنآ  تّذل  نتفایرد  ببس 

َُهل َكوُعْدَأ  اَم  َهََّذل  َدِجَأ  یَّتَح  ِدوُعْوَْملا ، ِباََوث  َقْوَش  َو  ِدیِعَْولا ، ِّمَغ  َفْوَخ  ِیْنقُزْرا  َو 

یم نآ  يارب  ار  وت  هک  ار  هچنآ  تّذل  ات  .امرف  ما  يزور  ار  یتشهب ) (ي  اه هدعو  ِشاداپ  ِقایتشا  و  باذع ) (ي  اه هدـعو  ِهودـنا  ِسرت  و 
.مبایرد مناوخ ،

9/22

نآ ياه  يراتفرگ  ندنام  اج  هب  ناهانگ و  تاّذل  نتشگ  يرپس 

اَُهتاَِعبَت ْتَماَقَأ  َو  ْتَبَهَذَف ، اَُهتاََّذل  ْتََربْدَأ  ٍبُونُذ  ْنِم  َکِمْکُح : ِیف  ُهَحَـضَف  اَم  ِحـِیبَق  َکِْملِع َو  ِیف  ِِهب  َعَقَو  اَم  ِمیِظَع  ْنِم  َِکب  َثاَغَتْـسا  َو 
ْتَمِزَلَف

راتفرگ نآ  هب  یناد  یم  هک  یگرزب  ناهانگ )  ) رد و 

تشذگ و دش و  يرپس  شیاه  تّذل  هک  یناهانگ  زا  .هتـساوخ  کمک  وت  زا  تسا ، رگاوسر  وت  مکح  رد  هک  یتشز  راک )  ) زا هدـش و 
9/31 .دش رادیاپ  دنام و  ياج  هب  نآ  ياهدمایپ 

ادخ زا  تساوخرد  تّذل  نتفایرد  ببس 

ِِهب َكوُعْدَن  اَم  َهََّذل  َدَِجن  یَّتَح  ِدوُعْوَْملا ، ِباََوث  َقْوَش  ...اَْنقُزْرا  َّمُهَّللا 

53/45 .میبایرد میهاوخ ، یم  وت  زا  هچنآ  یشوخ  ات  .نادرگ  ام  يزور  ار  هدش  هداد  هدعو  ِشاداپ  ِقوش  ادنوادخ 
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یهلا وفع  تّذل 

َكِْوفَع َدَْرب  ِینْدِجْوَأ  َو 

.نادرگ بایماک  تشیاشخب ، تّذل  زا  ارم  و 

125/47

شزرل

ادخ سرت  زا  هدنب ، ياهاپ  شزرل 

ِْهیَلْجِر ُُهتَیْشَخ  ْتَشَعْرَأ  ْدَق 

9/12 .هتخادنا هزرل  هب  ار  شیاهاپ  سرت 

یهلا هوکش  زا  مادنا  شزرل 

َِکتَْبیَه ْنِم  یِحِراَوَج  َضاَِقْتنا  ...یَِهلِإ  اَی  يََرت  ْدَق 

دوخ تبیه  زا  ار  ممادنا  شزرل  نم ، يادخ  يا 
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19/16 .ینیب یم 

َِکتَْبیَه ْنِم  ِیناَکْرَأ  َباَرِطْضا  ...ْمَحْراَف  َّمُهَّللا 

23/31 .امرف محر  تهوکش ، زا  ممادنا  شزرل  هب  سپ  ادنوادخ ،

تمایق زور  رد  خزود ، لپ  شزرل 

اَنِماَْدقَأ ََللَز  اَْهیَلَع  ِزاَج  _ َْملا َمْوَی  َمَّنَهَج  ِرْسِج  ِباَرِطْضا  َْدنِع  ِِهب  ْتِّبَث  َو 

اجرباـپ نآرق ،)  ) نآ هلیــسو  هـب  ار  اـم  ياـه  ماــگ  شزغل  مـینک ، یم  روـبع  نآ  رب  هـک  زور  نآ  رد  خزود ، لــپ  ندــیزرل  ماــگنه  و 
15/42 .نادرگ

رکشل

ناطیش رکشل 

ُهَْدنُج ْمِزْها  َّمُهَّللا َو 

13/17 .هد تسکش  ار  شرکشل  ادنوادخ و 

ناگتشرف زا  يرکشل 

...َِکتَِکئاَلَم ْنِم  اًْدنُج  ْمِْهیَلَع  ْثَْعبا  َو 

.تسرفب ار  تناگتشرف  زا  یهاپس  نانآ  رب  و 

11/27

شندوب رکشل  نودب  ادخ و  تنطلس 

ٍناَوْعَأ َال  ٍدُونُج َو  ِْریَِغب  ِِعنَتْمُْملا  ِناَْطلُّسلا  ...اَذ  اَی  َّمُهَّللا 

نایرکشل نودب  ِراوتسا  ياورنامرف  يا  ادنوادخ 

2و1/32 .نارای و 

یهلا هاپس  ادخ و  ّیلو 
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ِبَلْغَْألا َكِْدنُِجب  ُهْدُْدما  َو 

.ناسر کمک  وا  هب  ترکشل ، نیرت  هریچ  اب  و 

61/47

وا اب  شنایهاپس  هدعو  فلخ  نمشد و  رارف 

ُهاَیاَرَس ْتَفَلْخَأ  ْدَق  اًیِّلَُوم  ََربْدَأ  َو 

.دندرک فّلخت  دندوب ، هتفگ  هچنآ  زا  شنایهاپس  هک  یلاح  رد  .دومن  رارف  هدرک ، تشپ  و 

6/49

لّضفت فطل 

اهراک بابسا  ادخ و  فطل 

ُباَبْسَْألا َکِفُْطِلب  ْتَبَّبَسَت  َو 

2/7 .دیدرگ مهارف  اه  هلیسو  وت  فطل  هب  و 

( شاداپ هب   ) ندومن بیغرت  رد  ادخ ، فطل 

ِبیِغْرَّتلا ِیف  َْتفَّطََلت  َو 

21/46 .يا هدومن  بیغرت  دوخ ، فطل  اب  و 

هدننک فطل  رایسب  یفیطل 

َکَفَْطلَأ اَم  ٍفیَِطل  ْنِم  َکَناَْحبُس 

! یفیطل رایسب  هچ  هک  یفیطل  يا  یهّزنم ! كاپ و 

23/47
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: دهاوخ یم  دوخ  يارب  راگدرورپ ، فطل  زا  هدنب  هچنآ 

ّتین ندنادرگ  لماک  .أ 

ِیتَِّین َکِفُْطِلب  ْرِّفَو  َّمُهَّللا 

2/20 .نادرگ لماک  ارم  ّتین  دوخ  فطل  هب  ادنوادخ 

دب دماشیپ  ره  ندنادرگ  رود  .ب 

َکِفُْطِلب یِّنَع  ْأَرْدا  َو 

.نک رود  نم  زا  ار ) يّرش  ره  ، ) تفطل هب  و 

21/20

ندرک جرخ  اجیب  زا  نتشادزاب  .ج 

ِریِْذبَّتلا ِنَع  َکِفُْطِلب  ِینِْضْبقا  َو 

3/30 .راد زاب  یجرخلو  زا  دوخ -  فطل  هب  ارم -  و 

تنعل

ادخ ناگدیزگرب  نانمشد  رب  ادخ ، تنعل 

ْمُهَعاَْبتَأ ْمُهَعاَیْشَأ َو  ...ْمُهَءاَدْعَأ َو  ْنَْعلا  َّمُهَّللا 

10/48 .نک تنعل  ار  ناشناوریپ  ناتسود و  ناشیا و  نانمشد  ادنوادخ ،

لامعا هب  هدیدرگ  دونشوخ  رب  ادخ ، تنعل 

ادخ نانیشناج  ِنانمشد 

ْمِِهلاَعِِفب َیِضَر  ْنَم  ...ْمُهَءاَدْعَأ َو  ْنَْعلا  َّمُهَّللا 

10/48 .نک تنعل  دوش ، یم  دونشوخ  ناشرادرک  هب  ار  هک  ره  ناشیا و  نانمشد  ادنوادخ ،

شزغل
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ناراکاطخ ياه  شزغل  يرگ  هولج  سْفن و 

ْنِم ٌهَْرثَع  َو  َنِیئِطاَْـخلا ، ِلـَلَز  ْنِم  ٌهَّلَز  َیِه  ...َکـَْیلِإ َو  ُهَِجئاَوَح  ُعَفْرَی  ْنَم  َیلِإ  اَـهَْعفَر  یِـسْفَن  ِیل  َْتلَّوَس  ...ْدَـق  ٌهَجاَـح  َکـَْیلِإ  ِیل  َّمُهَّللا َو 
َنِیِبنْذُْملا ِتاَرَثَع 

.دـیارآ و یم  میارب  هدرک  بلط  وت  زا  ار  شیاه  تجاح  هک  یـسک  زا  ار  نآ  عفر  نم  سفن  هک  مراد  یتجاـح  وت  يوس  هب  ادـنوادخ و 
15/13 .تسا ناراکهانگ  ياه  نداتفا  زا  ینداتفا  ناراکاطخ و  ياه  شزغل  زا  یشزغل  نیا 

شزغل زا  نتساخرب  یهلا و  قیفوت 

ِیتَّلَز ْنِم  َکِقِیفْوَِتب  ُتْضَهَن  َو 

16/13 .متساخرب مندیزغل  زا  وت  قیفوت  اب  و 

شزغل زا  نتشگرب  دنوادخ و  ییامنهار 

ِیتَْرثَع ْنَع  َكِدیِدْسَِتب  ُتْصَکَن  ُْتعَجَر َو  َو 

16/13 .متشادرب تسد  مشزغل  زا  هتشگرب و  وت  ییامنهار  اب  و 
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اه شزغل  زا  يرادساپ 

...َِللَّزلا َنِم  َساَِرتْحِالا  ...ِیْنقُزْرا  َو 

.نک ما  يزور  ار  اه  شزغل  زا  يراد  نتشیوخ  و 

13/22

هدنب ندنازغل  ناطیش و  يراکهبت 

اَنَّلِزَتْسَی َُهلاَبَخ  اَنِقَت  اَّلِإ  َو 

7/25 .دزادنا نامشزغل  هب  يرادن ، هگن  شا  يراکهبت  زا  ار  ام  رگا  و 

شزغل زا  ندش  هتشاد  هگن  ادخ و  زا  سرت 

َكاَْوقَِتب ِءاَطَْخلا  َِللَّزلا َو  ِبُونُّذلا َو  َنِم  َنیِموُصْعَْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هدش  هتشاد  هگن  اطخ  یتسردان و  ناهانگ و  زا  وت  زا  سرت  اب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

هزات هتشذگ و  ياه  شزغل 

اَِهثِداَوَح ِیتاَّلَز َو  ِِفلاَوَس  ...ْنِم  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.منک یم  هبوت  تهاگرد  هب  ما ، هزات  هتشذگ و  ياه  شزغل  زا  مهاگیاج ، نیا  رد  نم  ادنوادخ 

14/31

یهلا تشذگ  ییوکین  هدنب و  ياه  شزغل 

َِکَتلاَقِإ ِنْسُِحب  ِیتاَرَثَع  ِیْنِلقَأ  َو 

.رذگرد میاه  شزغل  زا  تتشذگ ، ییوکین  هب  و 

32/32

اهنآ هب  هدش  راتفرگ  ياه  شزغل  زا  هدنب ، ینامیشپ 

َکَتَّبَحَم ِیل  ُبِجُوت  ًَهبَْوت  ...ِتاَّلَّزلا  َنِم  ِهِیف  ُْتعَقَو  اَم  یَلَع  ِیتَماَدَن  ْلَعْجا  َو 
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3/38 .دَنادرگ مزال  نم  هب  تبسن  ار  وت  یتسود  هک  هد  رارق  يا  هبوت  مدش ، راچد  نآ  هب  هک  ییاه  شزغل  زا  ار  ما  ینامیشپ  و 

خزود لپ  زا  نتشذگ  ماگنه  ناگدنب ، ياه  ماگ  شزغل 

اَنِماَْدقَأ ََللَز  اَْهیَلَع  ِزاَج  _ َْملا َمْوَی  َمَّنَهَج  ِرْسِج  ِباَرِطْضا  َْدنِع  ِِهب  ْتِّبَث  َو 

اجرباـپ نآرق ،)  ) نآ هلیــسو  هـب  ار  اـم  ياـه  ماــگ  شزغل  مـینک ، یم  روـبع  نآ  رب  هـک  زور  نآ  رد  خزود ، لــپ  ندــیزرل  ماــگنه  و 
15/42 .نادرگ

یهلا ناسحا  يور  زا  ناراک ، شزغل  وفع 

َنیِِرثاَْعلا َِهلاَقِِإب  ُّنُمَی  ْنَم  اَی  َو 

75/47 .ییاشخب یم  ار  ناراکشزغل  دوخ  ناسحا  اب  هکنآ  يا  و 

يراک شزغل  هب  فارتعا 

ُِرثاَْعلا ُئِطاَْخلا  ُفِرَتْعُْملا  ُءیِسُْملا  اَنَأ 
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.راکشزغل راکاطخ  هدننک  فارتعا  ِراکدب  منم 

76/47

هدنب شزغل  زا  ادخ ، نتشذگرد  تساوخرد 

ِیتَْرثَع ِیْنِلقَأ  َو 

16/48 .رذگرد مشزغل  زا  و 

ِیتاَرَثَع َُکلیِقَتْسَأ  َو 

.يرذگرد میاه  شزغل  زا  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  و 

8/51

( هانگ رد   ) نداتفا هدنب و  شزغل 

ِیتَّلَز ِراَثِْعلا  َْدنِع  َْتلَقَأ  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

4/51 .یتشذگرد مشزغل  زا  نداتفا ، هانگ ) هب   ) ماگنه هک  ییوت 

هدنب شزغل  زا  ادخ ، نتشذگرد 

ِیتَْرثَع ِیلیِقُم  اَی 

7/51 .مشزغل زا  هدنرذگرد  يا 

هدنب ياپ  ندیزغل  رب  ادخ ، ندومن  محر 

یِمَدَق َهَّلَز  ...ْمَحْرا  َيَالْوَم 

4/53 .نک محر  میاه  ماگ  شزغل  رب  نم ! يالوم 

سمل

ندرک سمل  اب  ادخ ، تخانش  مدع 

ُّسَُمت َال  ...ُّسَُحت َو  َال  َکَناَْحبُس 
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27/47 .يدرگ یم  سمل  هن  يوش و  یم  سح  هن  یهّزنم ! كاپ و 

هناخ مزاول 

هناخ مزاول  ناگیاسمه و 

ِنوُعاَْملِاب ْمِِهتاَساَُوم  ِنْسُح  ...ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

2/26 .هد قیفوت  ناشی ، یگدنز  جاتحیام  رد  وکین  يرایمه  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 

وهل

وهل يوس  هب  نتفاتشن  اه و  مشچ 

ٍوَْهل َیلِإ  اَنِراَْصبَِأب  َعِرُْسن  َال  ...یَّتَح  ...َکیِصاَعَم  ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

6/44 .میباتشن يوهل  چیه  يوس  هب  نامیاه  مشچ  اب  ات  .امرف  يرای  ناهانگ  زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 

وهل هب  هدنب ، لاغتشا  دنوادخ و  ییامنهار 

ُتْوَهَلَف ِینَْتیَدَه  یَِهلِإ 
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1/49 .مدش لوغشم  هدوهیب  راک  هب  سپ  يدومن ، هار  ارم  نم ، يادخ 

يراک هدوهیب  وهل و  هب  لاغتشا  ّتلع 

ِِهلَمَأ ِلوُِطل  ٌهَیِهَال  ُهُسْفَن  ْنَم  َلاَءوُس  َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

تساوخرد وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 

.هدش لوغشم  يراک  هدوهیب  هب  شزارد ، ياهوزرآ  رطاخ  هب  وا  سفن  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم 

8/52

یگتسیاش تقایل 
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م

رام

خزود شتآ  ياهرام  ِشین 

اَِهباَْینَِأب ِهَِقلاَّصلا  اَِهتاَّیَح  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو 

.مرب یم  هانپ  وت  هب  دننز ، یم  ناشیاه  شین  اب  هک  نآ  ياهرام  زا  و 

31/32

ییاراد زین  تورث و  لام 

کلام

« کلام  » مان هب  يا  هتشرف  رب  ادخ  دورد 

ٍِکلاَم ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

.کلام ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

18و11و10/3

اقب يراگدنام 

ندنام

وا يارب  ادخ و  هار  رد  ناملسم ، دهاجم  تماقا 

ََکل َکِیف َو  ُهَتَماَقِإ ، ُهَنْعَظ َو  ...ْلَعْجا  َو 

14/27 .هد رارق  دوخ  يارب  دوخ و  هار  رد  ار ، شتماقا  ترفاسم و  و 

ناهانگ تاعبت  ندنام  اج  هب 

اَُهتاَِعبَت ْتَماَقَأ  َو  ْتَبَهَذَف ، اَُهتاََّذل  ْتََربْدَأ  ٍبُونُذ  ْنِم  َکِمْکُح : ِیف  ُهَحَـضَف  اَم  ِحـِیبَق  َکِْملِع َو  ِیف  ِِهب  َعَقَو  اَم  ِمیِظَع  ْنِم  َِکب  َثاَغَتْـسا  َو 
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ْتَمِزَلَف

زا .هتساوخ  کمک  وت  زا  تسا ، رگاوسر  وت  مکح  رد  هک  یتشز  راک )  ) زا هدش و  راتفرگ  نآ  هب  یناد  یم  هک  یگرزب  ناهانگ )  ) رد و 
9/31 .دش رادیاپ  دنام و  ياج  هب  نآ  ياهدمایپ  و  تشذگ ، دش و  يرپس  شیاه  تّذل  هک  یناهانگ 

ربق رد  كاخ  تاقبط  نیب  رد  ندنام  رایسب 

يَرَّثلا ِقاَبْطَأ  َْنَیب  ِهَماَقُْملا  ِلوُط  َو  یَِلْبلا ، ِراَد  ِلُولُح  ِیف  اََنل  ْكِرَاب  َو 

14/42 .نادرگ كرابم  ام  يارب  ار  كاخ  ياه  هقبط  نایم  رد  ینالوط  ندنام  و  ربق )  ) ندیسوپ هناخ  رد  ندمآ  دورف  و 

1069 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2090 

http://www.ghaemiyeh.com


ناناملسم نیب  ناضمر ، هام  هدیدنسپ  تماقا 

ٍدْمَح َماَقُم  ُرْهَّشلا  اَذَه  اَنِیف  َماَقَأ  ْدَق  َو 

22/45 .درک تماقا  هدیدنسپ  ماقم  رد )  ) ام نیب  رد  هام  نیا  و 

ّدس عنام 

ون ِهام 

هام ياه  یگژیو 

ِرِیبْدَّتلا ِکَلَف  ِیف  ُفِّرَصَتُْملا  ِریِدْقَّتلا ، ِلِزاَنَم  ِیف  ُدِّدَرَتُْملا  ُعیِرَّسلا ، ُِبئاَّدلا  ُعیِطُْملا ، ُْقلَْخلا  اَهُّیَأ 

یم فّرـصت  ریبدـت  کلف  رد  ینک و  یم  دـش  دـمآ و  هدـش ، هدادرارق  ياه  لزنم  رد  هک  هدنباتـش ، ياشوک  و  رادربنامرف ، هدـیرفآ  يا 
1/43 .ینک

هام اب  اه ، یکیرات  ندش  نشور 

َمَلُّظلا َِکب  َرََّون  ْنَِمب  ُْتنَمآ 

2/43 .تخاس ینارون  ار  اه  تملظ  وت  هلیسو  هب  هک  یسک  هب  مدروآ  نامیا 

هام اب  مهبم ، روما  نتخاس  راکشآ 

َمَُهْبلا َِکب  َحَضْوَأ  ...ْنَِمب  ُْتنَمآ 

2/43 .دومن حضاو  ار  تامهبم  وت  اب  هک  یسک  هب  مدروآ  نامیا 

ادخ یهاشداپ  هناشن  هام ،

ِِهناَْطلُس ِتاَماَلَع  ْنِم  ًهَماَلَع  َو  ِهِْکُلم ، ِتاَیآ  ْنِم  ًهَیآ  َکَلَعَج  َو 

2/43 .داد رارق  شتنطلس  ياه  تمالع  زا  یتمالع  شا و  یهاشداپ  ياه  هناشن  زا  يا  هناشن  ار  وت  و 

شباتش يربنامرف و  و  هام ، نتشامگ  تمدخ  هب 

ٌعیِرَس ِِهتَداَرِإ  َیلِإ  َو  ٌعیِطُم ، َُهل  َْتنَأ  َِکلَذ  ِّلُک  ِیف  ِفوُسُْکلا ، ِهَراَنِْإلا َو  َو  ِلُوفُْألا ، ِعُولُّطلا َو  َو  ِناَصْقُّنلا ، ِهَداَیِّزلِاب َو  َکَنَهَْتما  َو 
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یتسه وا  عیطم  وت  تالاح ، نآ  همه  رد  .تفرگ و  تمدـخ  هب  یگتفرگ ، یناشفرون و  و  بورغ ، عولط و  یتساک و  ینوزف و  اب  ار  وت  و 
2/43 .يا هدنباتش  شا ، هتساوخ  يوس  هب  و 

هام شنیرفآ )  ) رما رد  ادخ ، ریبدت 

! َكِْرمَأ ِیف  َرَّبَد  اَم  َبَجْعَأ  اَم  ُهَناَْحبُس 

3/43! دومن ریبدت  وت  رما  رد  هچنآ  تسا ، زیگنا  تفگش  هچ  .وا  تسا  هّزنم  كاپ و 

هام هرابرد  ادخ ، هداد  ماجنا  ندوب  قیقد 

! َِکنْأَش ِیف  َعَنَص  اَم  َفَْطلَأ  ...اَم  ُهَناَْحبُس 

3/43! داد ماجنا  وت  راک  هرابرد  هک  یتعنص  نآ  تسا ، فیطل  ردقچ  .وا  تسا  هّزنم  كاپ و 

ون يراک  يارب  ون  یهام  دیلک  ون ، هام  لاله 

ٍثِداَح ٍْرمَِأل  ٍثِداَح  ٍرْهَش  َحاَتْفِم  َکَلَعَج 
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.داد رارق  ون  يراک  يارب  ون  یهام  دیلک  ار  وت 

3/43

هام هدننکریدقت  هدننیرفآ و  زا  تساوخرد 

...ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ  َكَرِّوَصُم  يِرِّوَصُم َو  َو  َكَرِّدَقُم ، يِرِّدَقُم َو  َو  َکَِقلاَخ ، یِِقلاَخ َو  َو  َکَّبَر ، یِّبَر َو  َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

رگتروص و  وت ، هدننکریدقت  نم و  هدننکریدقت  و  وت ، هدننیرفآ  نم و  هدـننیرفآ  و  وت ، راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  هک  ییادـخ  زا  سپ 
4/43 .دتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  تسا ، وت  رگتروص  نم و 

( ناهانگ زا   ) یکاپ تکرب و  هام  ون ، هام 

ُماَثْآلا اَهُسِّنَُدت  َال  ٍهَراَهَط  َو  ُماَّیَْألا ، اَهُقَحْمَت  َال  ٍهَکََرب  َلاَلِه  َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

ار نآ  ناهانگ  هک  یتراهط  دربن و  شنیب  زا  اهزور  تشذگ )  ) هک دهد ، رارق  یتکرب  اب  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 
4/43 .دنکن هدولآ 

اه يدب  زا  یتمالس  اه و  تفآ  زا  ینمیا  هام  ون ، هام 

ِتاَئِّیَّسلا َنِم  ٍهَماَلَس  َو  ِتاَفْآلا ، َنِم  ٍْنمَأ  َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

.دهد رارق  اه  يدب  زا  یتمالس  اه و  تفآ  زا  ینمیا  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

5و4/43

یتخب هریت  نودب  ِيدنمتداعس  هام  ون ؛ هام 

ِهِیف َسَْحن  َال  ٍدْعَس  َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

5و4/43 .دهد رارق  یتخب  هریت  یب  يدنمتداعس  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

یتخس نودب  ِتکرب  هام  ون ؛ هام 

ُهَعَم َدَکَن  َال  ٍنُْمی  ...َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

5و4/43 .دهد رارق  نآ ، اب  يراتفرگ  یب  یتکرب  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

يراوشد نودب  یناسآ  هام  ون ؛ هام 
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ٌرْسُع ُهُجِزاَُمی  َال  ٍرُْسی  ...َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

5و4/43 .دهد رارق  يراوشد  اب  هتخیماین  یناسآ  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

يدب نودب  ِیکین  ریخ و  هام  ون ؛ هام 

ٌّرَش ُُهبوُشَی  َال  ٍْریَخ  ...َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

5و4/43 .دهد رارق  ّرش ، اب  هدولآان  ریخ  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

مالسا تمالس و  ناسحا ، تمعن ، نامیا ، ینمیا ، هام  ون ؛ هام 

ٍماَلْسِإ ٍهَماَلَس َو  ٍناَسْحِإ َو  ٍهَمِْعن َو  َو  ٍناَمیِإ ، ٍْنمَأ َو  َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

هام ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 
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5و4/43 .دهد رارق  مالسا  تمالس و  ناسحا و  تمعن و  نامیا و  ینمیا و 

ون هام  عولط  اب  ادخ ، زا  يروما  تساوخرد 

ِهَرَشاَبُم ْنِم  ِهِیف  اَنْظَفْحا  َو  َِهبْوَْحلا ، َنِم  ِهِیف  اَنْمِصْعا  َو  َِهبْوَّتِلل ، ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو  ِهِیف ، ََکل  َدَّبَعَت  ْنَم  َدَعْـسَأ  َو  ِْهَیلِإ ، َرَظَن  ْنَم  یَکْزَأ  ...ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 
َِکتَیِصْعَم

(، دنا ) هدومن یگدنب  نآ  رد  ار  وت  هک  یناسک  نیرت  تخب  کین  و  دنا ) ) هتـسیرگن هام )  ) نآ يوس  هب  هک  یناسک  نیرت  كاپ  زا  ار  ام  و 
.رادهگن تا  ینامرفان  نداد  ماجنا  زا  نآ  رد  ار  ام  نک و  ظفح  هانگ  زا  نآ  رد  ار  ام  هد و  قیفوت  هبوت  يارب  نآ  رد  ار  ام  هد و  رارق 

6/43

َهَّنِْملا ِهِیف  َِکتَعاَط  ِلاَمِْکتْسِاب  اَْنیَلَع  ْمِْمتَأ  َو  ِهَِیفاَْعلا ، َنَنُج  ِهِیف  اَنِْسْبلَأ  َو  َِکتَمِْعن ، َرْکُش  ِهِیف  اَنْعِزْوَأ  َو 

، نآ رد  تتعاط  ندرک  لماک  اب  ناشوپب و  ام  هب  ار  تیفاـع  ياـه  شـشوپ  نآ  رد  نک و  ماـهلا  اـم  هب  ار  تتمعن  رکـش  هاـم )  ) نآ رد  و 
.نادرگ مامت  ام  رب  ار  تمعن 

7/43

حابم

ناگدننک تساوخرد  يارب  دنوادخ ، ششخب  ندوب  حابم 

َنِیِلئاَّسِلل ٌحاَبُم  َكُدوُج  َو 

14/46 .تسا اور  ناگدننک ، تساوخرد  يارب  وت  ششخب  و 

یشورفرخف تاهابم 

باتش تردابم 

قارغا هغلابم 

مهبم

مهبم روما  ندش  راکشآ  هام و 

َمَُهْبلا َِکب  َحَضْوَأ  ...ْنَِمب  ُْتنَمآ 
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2/43 .دومن حضاو  ار  تامهبم  وت  اب  هک  یسک  هب  مدروآ  نامیا 

يوریپ تعباتم 

الاک عاتم 

مکارتم

ادخ زا  مکارتم ، يربا  تساوخرد 

...اًمِکاَرَتُم ًاباَحَس  ِتاَْوقَْألا ، ِیف  ِِهب  ُعِّسَُوت  ...ِباَحَّسلا َو  َنِم  ِقِدْغُْملا  َِکْثیَِغب  َکَتَمْحَر  اَْنیَلَع  ْرُْشنا  َو 

3و1/19 .هدرشف مهرد  يربا  .یهد  یخارف  اه  يزور  نآ  اب  .نارتسگب و  ام  رب  ربا ، زا  ناوارف  ِناراب  اب  ار  تتمحر  و 
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هباشتم

نآرق تاهباشتم  هب  رارقا 

ِهِِهباَشَتُِمب ِراَْرقِْإلا  َیلِإ  ُعَْزفَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف 

4/42 .دنهد یم  رارق  شا  هباشتم  تایآ )  ) هب رارقا  هانپ  رد  ار  دوخ  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ 

نآرق مکحم  هاگهانپ  و  تاهباشتم ،

ِِهلِقْعَم ِزْرِح  َیلِإ  ِتاَِهباَشَتُْملا  َنِم  يِوْأَی  ...ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

7/42 .دنرب یم  هانپ  شمکحم  هاگهانپ  هب  تاهباشتم  زا  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و 

لَثَم

نآرق هدننک  عنم  ياه  لَثَم  مهف 

ِِهلاَْثمَأ َرِجاَوَز  ...اَِنبُوُلق  َیلِإ  َلِصُوت  یَّتَح  ...اًِسنُوم  ِیلاَیَّللا  ِمَلُظ  ِیف  اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

10/42 .یناسرب ام  ياه  لد  هب  ار ، شا  هدنرادزاب  ياه  لثَم  ات  .هد  رارق  بش  ياه  یکیرات  رد  ام  سنوم  ار  نآرق  و 

نآرق ياه  لَثَم  راوتسا و  ياه  هوک 

یَلَع یِـساَوَّرلا  ُلاَبِْجلا  ِتَفُعَـض  ِیتَّلا  ِِهلاَْثمَأ  َرِجاَوَز  َو  ِِهِبئاَجَع ، َمْهَف  اَِنبُوُلق  َیلِإ  َلِصُوت  یَّتَح  ...اًِسنُوم  ِیلاَیَّللا  ِمَلُظ  ِیف  اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 
ِتْحا ِِهلامَ ِنَع  اَِهَتباَلَص 

رارق بش  ياه  یکیرات  رد  ام  سنوم  ار  نآرق  و 

ياه لد  هب  دنناوتان ، نآ  لّمحت  زا  ناشیمکحم  اب  راوتـسا  ياه  هوک  هک  ار  شا  هدنرادزاب  ياه  لثَم  نآ و  ياه  یتفگـش  كرد  ات  .هد 
10/42 .یناسرب ام 

ادخ هار  رد  ناگدننک  قافنا  لَثَم 

ُءاَشَی ْنَِمل  ُفِعاَُضی  ُهَّللا  َو  ٍهَّبَح ، ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلباَنَس  َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم 

هشوخ ره  رد  هک  هدنایور ، هشوخ  تفه  هک  تسیا  هناد  ناتساد  دننام  دنشخب ، یم  ادخ  هار  رد  ار  ناشیاه  ییاراد  هک  یناسک  ناتـساد 
.دنک یم  ربارب  نیدنچ  دهاوخب ، هک  ره  يارب  ادخ  دشاب و  هناد  دص 
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13/45

( نآرق رد  ، ) هدش هدز  ياه  لَثَم 

َلاَْثمَْألا َْتبَرَض  َو 

21/46 .يا هدز  اه  لَثَم  و 

دننامه لثِم 

رفیک تازاجم 

دهاجم

یناسآ اب  دهاجم ، ندومن  وربور 

َرُْسْیلا ِهِّقَلَف  ...ْمُهَدَهاَج  ٍدِهاَُجم  ْوَأ  َِکتَِّلم ، ِلْهَأ  ْنِم  ْمُهاَزَغ  ٍزاَغ  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
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وربور یناسآ  اب  ار  وا  سپ  دـیامن ، داهج  ناشیا  اب  هک  يدـهاجم  ره  دـگنجب و  اهنآ  اب  هک  تنید  لـها  زا  يا  هدـنمزر  ره  ادـنوادخ و 
13/27 .نک

نادهاجم شاداپ  بوجو 

َباََوث َُهل  ْبِجْوَأ  َو  َنیِِدباَْعلا ، ِیف  ُهَمْـسا  ُِبتْکاَف  ...ٌفْعَـض  ِِهب  َدَعَقَف  ٍداَهِِجب  َّمَه  ْوَأ  اًوْزَغ ، يَوَنَف  ...ِماَلْـسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْـسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
َنیِدِهاَج _ ُْملا

ار وا  یناوتان  اّما  دومن ، داهج  گنهآ  و  درک ، گنج  دـصق  ور  نیا  زا  تخاـس ، نارگن  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
17/27 .نادرگ بجاو  وا  يارب  ار  نادهاجم  شاداپ  سیونب و  ناگدننک  تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  تشادزاب ؛

سلجم

نیدلاو سلجم  نتسارآ 

يِرَضْحَم ْمِِهب  ْنِّیَز  َو 

.امن هتسارآ  ناشیا  هلیسو  هب  ارم  سلجم  و 

4/25

ناگتسیاش سلاجم  ندنادرگ  دابآ 

َنیِِحلاَّصلا َِسلاَجَم  ِیب  ْرُمْعا  َو 

.زاس دابآ  نم  هلیسو  هب  ار  ناگتسیاش  سلاجم  و 

4/41

یسولپاچ زیجم 

یتسود ّتبحم 

ّتیمورحم

دنوادخ شاداپ  زا  ندش  مورحم 

ِباَقِْعلا ِلُولُح  َو  ِباَوَّثلا ، ِناَمْرِح  ...َنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2099 

http://www.ghaemiyeh.com


9/8 .رفیک ندمآ  دورف  شاداپ و  زا  یگ  هرهب  یب  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

یهلا ناسحا  زا  هاوخ ، ششخب  ّتیمورحم  ببس 

َکَلْضَف َدَفْرَتْسا  ِنَم  َْتمَرَح  ...ْدَق  َنوُکَتَف  َکِْعنَِمب ، اَنَءاَجَر  ْعَطْقَت  َال  َو 

.يا هدومن  مورحم  هتساوخ ، ششخب  تناسحا  زا  هکنآ  هنرگو  .نکم  دیماان  ار  ام  شیوخ ، عنم  هب  و 

3/10

ّتیمورحم هب  ندییارگ  ّتلع 

ِناَمْرِْحِلل َضَّرَعَت  ْدَقَف  ...َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  َیلِإ  ِِهتَجاَِحب  َهَّجََوت  ْنَم  َو 

14/13 .هداد رارق  يدیماان  ضرعم  رد  ار  دوخ  نامگ  یب  دروآ ، ور  وت  ِناگدیرفآ  زا  یکی  هب  شتجاح  يارب  هک  ره  و 

ّتیمورحم يراوازس  هدنب و 
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َناَمْرِْحلا ُبِجْوَتْسَی  َوُه  ِْهیَلَع َو  َْتلَْضفَأَف  ََکلَأَس  ٍِلئاَس  ِلَّوَِأب  ...اَنَأ  اَمَف 

20/13 .تسا یگرهب  یب  راوازس  هکنیا  اب  يدومن ، لّضفت  وا  هب  هدرک و  تساوخرد  وت  زا  هک  متسین  هدننک  لاؤس  نیتسخن  نم  سپ 

ادخ هب  هدنروآور  هدنب  نتخاسن  مورحم 

َْکَیلِإ ُْتبِغَر  ْدَق  ِیْنمِرَْحت َو  َال  ...یَِهلِإ 

17/16 .زاسن مورحم  ما  هدرک  تساوخرد  وت  زا  هک  ارم  نم ، يادخ 

هدومن هرهب  یب  مورحم و  ار  هدنب  هکنآ 

ِلْذَْبلِاب ِینَمَرَح  ْنَم  َبِیثُأ  ...ْنَِأل  ِینْدِّدَس  َو 

9/20 .مشخب شاداپ  ششخب  اب  هدومن ، ممورحم  هکنآ  هب  ات  هد  قیفوت  ارم  و 

ناشیوخ بناج  زا  ندش  مورحم 

ِینُومَرَح ِیَتباَرَق  َیلِإ  ِینَتْأَْجلَأ  ْنِإ  َو 

3/22 .دننک ممورحم  يزاس ، جاتحم  مناشیوخ  هب  ارم  رگا  و 

ّتیمورحم و  ادخ ، تمحر )  ) زا يدیماان 

َْکنِم ِهَْبیَْخلِاب  ِیْنمِرَْحت  َال  َو 

.نکن مورحم  دوخ ، زا  يدیماان  هب  ارم  و 

1/41

ناضمر هام  لضف  زا  ندش  مورحم 

ُهاَْنمِرُح يِذَّلا  َِکلْضَف  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا 

42/45 .میدش مورحم  نآ  زا  هک  تتلیضف  رب  وت و  رب  دورد 

ُهَلْضَف ْمِِهئاَقَِشل  اُومِرُح  َو 

43/45 .دنتشگ مورحم  ْهام  نآ  لضف  زا  ناشتواقش ، رثا  رب  و 
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هدننک تساوخرد  هدنب  نتخاسن  مورحم 

ِیْنمِرَْحت اَلَف  اًِلئاَس  ...ِّبَر  َْکَیلِإ  ُتْرَرَف  اَْهنِم 

8/51 .نادرگنرب دیماان  ارم  سپ  ما ، هتخیرگ  وت  يوس  هب  مناهاوخ  هک  یلاح  رد  ناهانگ ،)  ) نآ زا  نم ، راگدرورپ 

وا یساپسان  دوجو  اب  هدنب ، نتخاسن  مورحم 

يِرْکُش ِهَّلِِقل  َیلوُْألا  ِهَرِخْآلا َو  َْریَخ  ِیْنمِرَْحت  اَلَف  یَِهلِإ 

13/51 .نادرگن هرهب  یب  ایند  ترخآ و  ریخ  زا  مکدنا ، ساپس  رطاخ  هب  ارم  سپ  نم ، يادخ 

هدنب ّتیمورحم  تاوهش و 

ِیْنتَمَرَح ِیتاَوَهَش  َو 

.هدنادرگ مورحم  ارم  ما  یناسفن  ياه  شهاوخ  و 

7/52

يراوتسا یمکحم 

هاگیاج لحم 

1075 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2102 

http://www.ghaemiyeh.com


هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ناناملسم رب  ادخ ، ّتنم  ببس  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ِهِِّیبَن ٍدَّمَحُِمب  اَْنیَلَع  َّنَم  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

1/2 .داهن ّتنم  ام  رب  دّمحم  شربمایپ  هب  هک  ار  ییادخ  ساپس 

ادخ ّیبن  ربمایپ و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهِِّیبَن  ٍدَّمَحُِمب  اَْنیَلَع  َّنَم  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

.داهن ّتنم  ام  رب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  شربمایپ  هب  هک  ار  ییادخ  ساپس  و 

1/2

ِینَْتیَّفََوت اَذِإ  ُماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن : ِهَِّلم  َِکتَِّلم َو  یَلَع  ِینَّفََوت  َو 

.ناریمب داب -  وا  رب  دورد  هک  دّمحم -  تربمایپ  نید  دوخ و  نید  رب  يدناریم ، ارم  هک  یماگنه  و 

13/31

اًلَمُْجم ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهَْتلَْزنَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

5/42 .يدرک لزان  حرش  لیصفت و  نودب  داب ،-  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  تربمایپ  رب  ار  نآرق  وت  انامه  ادنوادخ 

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ادخ ، دورد 

ُهَّللا یَّلَص  ِهِِّیبَن  ٍدَّمَحُِمب  اَْنیَلَع  َّنَم  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو 

.داهن ّتنم  ام  رب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  شربمایپ  هب  هک  ار  ییادخ  ساپس  و 

1/2

َِکیْحَو یَلَع  َِکنیِمَأ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

3/2 .تسرف دورد  تیحو -  نیما  دّمحم -  رب  ادنوادخ 
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...ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َیلِإ  َمَدآ  ْنَُدل  ْنِم  اًلِیلَد  ِِهلْهَِأل  َتْمَقَأ  َو 

2/4  - . داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  ات  مدآ  نارود  زا  یتشامگ ، ییامنهار  نامز ) رصع و   ) نآ لها  يارب  و 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب 

4/24 ، 30/31 ، 34/32 ، 28/48 6-1/5 ، 1/11 ، 3/18 ، 24/13

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

6/14 ، 6/15 ، 12/31 8/5 ، 23/6 ، 7/9 ، 20/13 .تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ادنوادخ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ 

11/24 ، 2/29 ، 2/30 ، 29/31 14و11/14 28/32 ، 29و18/16 ، ، 15/20 13 و 11 و 8/5 4/21 ، ، 8/7 ، 6/10 ، 3/11

1076 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2104 

http://www.ghaemiyeh.com


10و9و4/39 17/48-27 ، 8/42 ، 47/45 ، 25/46 1/33 ، 5/35 ، 16/37 ، 3/38

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

-10 33/16 10و9و5و4/17 ، و11-8و4و3و1/20 ،  1/9 ، 15/12 ، 21/13 15و14و10و9/5 13و9و8/14 ، 17-19و13/6 ، ، 10/8
4و1/26، ، 1/27-4 13/21 3و1/30 ، 13و12و9و8و6و5/22 ، 30و29و27و26و24-21و18و14/20 7و2و1/23 ، ، 8/21

19و16-13و8و6/44 1/39 51و48/45 ، 14-9و7/42،1/41،1/40 ، 30و24/31 6/43 ، 34و32/32 ، 3و2/35 ، 14و4و3/24 2/36 ،

...َنِیبِّیَّطلا ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف 

24/6 .تسرف دورد  دنا ، كاپ  هک  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص 

.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب 

16/12

اًِبئاَخ ِینَّدَُرت  َال  نَأ  ْمِْهیَلَع ، َُکتاَوَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَحُِمب َو  َِکب َو  َُکلَأْسَأَف 

25/13 .ینادرگنرب دیماان  ارم  داب -  ناشیا  رب  وت  ياهدورد  هک  شنادناخ -  دّمحم و  ّقح  هب  تدوخ و  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ و 

7/14

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  یَِهلِإ 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم  يادخ 

17/16

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2105 

http://www.ghaemiyeh.com


16و11/48 ، 4/54 7/19 7و5/20 ، ، 11/22 ، 19/42

( َِکلوُسَر ِلآ  َو   ) ِِهلآ یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَکََرب  َُکتَمْحَر َو  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَـص  َِکلوُسَر ، ِْربَق  ِهَراَیِز  َو  ِهَرْمُْعلا ، ِّجَْـحلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َّمُهَّللا َو 
ُماَلَّسلا ُمِْهیَلَع 

رب وا و  رب  تتاـکرب  تتمحر و  وا و  رب  تیاـهدورد  هـک  تربماـیپ -  ربـق  تراـیز  هرمع و  ّجـح و  هـب  راذـگ  تـّنم  نـم  رب  ادـنوادخ و 
 - . داب ناشیا  رب  دورد  هک  تربمایپ -  نادناخ  و  داب -  شنادناخ 

4/23

ِِهتَّیِّرُذ ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

12/24 .تسرف دورد  وا  لسن  وا و  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

ٍدَّمَُحم ِلآ  َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

18/27 .تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  تا و  هداتسرف  دوخ و  هدنب  دّمحم  رب  ادنوادخ 
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یَهَْتنُم َال  اََهل َو  َّدَح  َال  ًهاَلَص  اَضِّرلا  َدَْعب  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  َو  یَضْرَی ، یَّتَح  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

شیارب یتیاهن  ّدح و  هک  يدورد  .ندش  دونـشوخ  زا  سپ  شنادـناخ ، وا و  رب  ادـخ  دورد  دوش و  دونـشوخ  هکنیا  ات  وا  رب  ادـخ  دورد 
35/32 .تسین

اًلیِْزنَت ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهَْتلَْزنَأ  اًیْحَو  ...ُهَْتلَعَج  َو 

2و1/42 .يدومرف لزان  جیردت  هب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  وت  ياهدورد  هک  دّمحم -  تربمایپ  رب  هک  يداد  رارق  ییحو  ار  نآ  و 

اًلَمُْجم ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهَْتلَْزنَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

5/42 .يدرک لزان  حرش  لیصفت و  نودب  داب ، -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  تربمایپ  رب  ار  نآرق  وت  انامه  ادنوادخ 

َُهل ِناَّزُْخلا  ِِهلآ  یَلَع  َو  ِِهب ، ِبیِطَْخلا  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف 

6/42 .تسرف دورد  نآ ، ناراد  هنیجنگ  شنادناخ ، رب  دنار و  نخس  نآ  اب  هک  دّمحم  رب  سپ 

َکََتلاَسِر َغََّلب  اَمَک  َِکلوُسَر  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

.درک غالبا  ار  وت  تلاسر  هکنانچمه  .تسرف  دورد  تا  هداتسرف  دوخ و  هدنب  دّمحم  رب  ادنوادخ 

17/42

اًِسلْجَم َْکنِم  َنیِِّیبَّْنلا  َبَْرقَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِِهلآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  اَنَِّیبَن  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

رارق دوخ  سلجم  رد  ناربمایپ  نیرت  کـیدزن  زیخاتـسر ، زور  داـب -  شنادـناخ  رب  وا و  رب  وت  ياـهدورد  هک  ار -  اـم  ربماـیپ  ادـنوادخ 
18/42 .هد

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َّمُهَّللا  ِّلَص 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

21/42

َنیِرِهاَّطلا َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  ُماَلَّسلا  َو 

22/42 .داب دنناکاپ ، ناگزیکاپ و  هک  وا  نادناخ  رب  وا و  رب  دورد  و 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 
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4/43 .دتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

َنیِرِهاَّطلا َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

7/43 .دتسرف دورد  دنا ، هزیکاپ  كاپ و  هک  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادخ 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  َُکلوُسَر  َكُْدبَع َو  ُهَّنَس  اَم  یَلَع  اَِهتاَقْوَأ  ِیف  اََهل  َنیِّدَءوُْملا  ...ََهلِْزنَم  اَهِیف  اَْنلِْزنَأ  َو 

رب تیاهدورد  هک   ] وت لوسر  هدنب و  هک  یتّنـس  نامه )  ) هب دوخ -  تاقوا  رد  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  نوچمه  زامن ، هرابرد  ار  ام  و 
9/44 .دنا هدروآ  اج  هب  داد -  رارق  داب [ شنادناخ  وا و 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

12/44 .یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  انامه  ادنوادخ ،

ِِهلآ اَنِِّیبَن َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
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56/45 .تسرف دورد  شنادناخ  نامربمایپ و  دّمحم  رب  ادنوادخ 

َنِیلَسْرُْملا َِکئاَِیْبنَأ  یَلَع  َْتیَّلَص  اَمَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو 

56/45 .يداتسرف دورد  تا  هدش  هداتسرف  ناربمایپ  رب  هکنانچمه  تسرف ، دورد  شنادناخ  وا و  رب  و 

َنیِِحلاَّصلا َكِداَبِع  یَلَع  َْتیَّلَص  اَمَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو 

56/45 .يداتسرف دورد  تا  هتسیاش  ناگدنب  رب  هکنانچمه  تسرف ، دورد  شنادناخ  وا و  رب  و 

َِکتاَوَلَص َلَْضفَأ  ...ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

50/47 .تسرفب ار  تیاهدورد  نیرترب  دّمحم ، نادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

57و51/47-54 .تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ِّلَص  ِّبَر 

.تسرف دورد  شنادناخ  وا و  رب  نم ، راگدرورپ 

55/47

ِِهلآ یَلَع  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو 

55/47 .تسرف دورد  شنادناخ  رب  وا و  رب  و 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  َّمُهَّللا  َُکتاَوَلَص  َِکلوُسَر ، َنَنُس  ...ِِهب  ِْمقَأ  َو 

.راد اپ  هب  وا  هلیسو  هب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  تیاهدورد  ادنوادخ  ار -  تربمایپ  ياه  شور  و 

62/47

َنِیبِّرَقَتُم َِکلَِذب  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َّمُهَّللا  َُکتاَوَلَص  َِکلوُسَر  َیلِإ  َْکَیلِإ َو  ...َنیِعِماَس َو  َُهل  اَْنلَعْجا  َو 

شنادناخ وا و  رب  ار  تیاهدورد  ادنوادخ  هک  تربمایپ -  دوخ و  يوس  هب  بّرقت  يایوج  هلیـسو  نیدـب  ناگدنونـش و  وا  يارب  ار  ام  و 
63/47 .هد رارق  تسرفب - 
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َنیِرِهاَّطلا َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 

133/47 .دتسرف دورد  دنا ، هزیکاپ  كاپ و  هک  شنادناخ  دّمحم و  رب  دنوادخ  و 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأَف 

1/48 .یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ 

ٍدَّمَُحم ِلآ  یَلَع  ...َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ 

3/48 .یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  رب  دوخ و  هدنب  دّمحم  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف 

.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ 

4/48

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

6/48 .تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ادنوادخ ،

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص 

.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب 

8/48

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف 

.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ 

13/48
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ٍهَّرَم َْفلَأ  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  یِّلَُصت  َو 

.تسرف دورد  راب  رازه  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

28/48

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

10/52 .یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم ، يادخ 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص 

.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب 

1/54

َنیِرِهاَّطلا ِِهلآ  یَلَع  یَفَطْصُْملا َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  اَنِدِّیَس  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 

9/54 .داب شکاپ  نادناخ  رب  تسا و  هدیزگرب  هک  ادخ  هداتسرف  دّمحم ، ام ، رورس  رب  ادخ  دورد  و 

ادخ یحو  نیما  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

َكِداَبِع ْنِم  َکِّیِفَص  َو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َِکبیَِجن  َو  َِکیْحَو ، یَلَع  َِکنیِمَأ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

.تسرف دورد  تناگدنب -  زا  وت  تسود  تناگدیرفآ و  زا  هدیزگرب  تیحو و  نیما  دّمحم -  رب  ادنوادخ 

3/2

تکرب دیلک  ریخ و  گنهاشیپ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ِهَکَرَْبلا ِحاَتْفِم  َو  ِْریَْخلا ، ِِدئاَق  ...ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

3/2 .تسرف دورد  تکرب -  دیلک  ریخ و  ربهر  دّمحم -  رب  ادنوادخ 

هداد ماجنا  ادخ  هار  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هچنآ 

ُهَسْفَن َكِْرمَِأل  َبَصَن  اَمَک  ...

4/2 .تخادنا شالت  هب  ار  دوخ  وت  نامرف  يارب  وا  هک  نانچمه  ...
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ُهَنََدب ِهوُرْکَْمِلل  َکِیف  َضَّرَع  َو 

5/2 .داد رارق  یتخس  ضرعم  رد  ار  شندب  وت ، رطاخ  هب  و 

ُهَتَّماَح َْکَیلِإ  ِءاَعُّدلا  ِیف  َفَشاَک  َو 

6/2 .تخادرپ زیتس  هب  اراکشآ  شناشیوخ ، اب  وت  يوس  هب  توعد  رد  و 

ُهَتَرْسُأ َكاَضِر  ِیف  َبَراَح  َو 

.دیگنج شا  هلیبق  اب  وت ، يدونشوخ  هار )  ) رد و 

7/2

ُهَمِحَر َِکنیِد  ِءاَیْحِإ  ِیف  َعَطَق  َو 

.تسسگ شماحرا  زا  وت ، نید  نتشاد  اپرب  رد  و 

8/2

ْمِهِدوُحُج یَلَع  َْنیَنْدَْألا  یَْصقَأ  َو 

.دومن رود  ناشراکنا ، رثا  رب  ار  ناکیدزن  و 

9/2

ََکل ْمِِهَتباَِجتْسا  یَلَع  َْنیَْصقَْألا  َبَّرَق  َو 

10/2 .دومن کیدزن  وت -  يارب  ناشنتفریذپ -  رثا  رب  ار  نارترود  و 

َنیِدَْعبَْألا َکِیف  َیلاَو  َو 

.درک یتسود  مدرم )  ) نیرترود اب  وت ، رطاخ  هب  و 

11/2
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َنِیبَْرقَْألا َکِیف  يَداَع  َو 

12/2 .دومن ینمشد  صاخشا ،)  ) نیرت کیدزن  اب  وت  رطاخ  هب  و 

َِکَتلاَسِر ِغِیْلبَت  ِیف  ُهَسْفَن  َبَأْدَأ  و 

.تخادنا جنر  هب  ار  دوخ  وت ، مایپ  غیلبت  رد  و 

13/2

َِکتَِّلم َیلِإ  ِءاَعُّدلِاب  اَهَبَْعتَأ  َو 

.درک هتسخ  ار  دوخ  وت ، نید  هب  توعد  اب  و 

14/2

َِکتَوْعَد ِلْهَِأل  ِحْصُّنلِاب  اَهَلَغَش  َو 

15/2 .تخاس لوغشم  تتوعد  ِناگدنریذپ  هب  ندرک  تحیصن  هب  ار  دوخ  و 

اًراَْصِنتْـسا َو  َِکنیِد ، ِزاَزْعِِإل  ُْهنِم  ًهَداَرِإ  ِهِسْفَن ، ِسَنْأَم  َو  ِهِسْأَر ، ِطَقْـسَم  َو  ِِهلْجِر ، ِعِضْوَم  َو  ِِهلْحَر ، ِنِطْوَم  ْنَع  ِيْأَّنلا  ِّلَـحَم  ...َیلِإ  َرَجاَـه  َو 
َِکب ِْرفُْکلا  ِلْهَأ  یَلَع 

ار وت  نید  هک  هتـساوخ  نیا  رب  .دومن  ترجه  رود  لحم  هب  شنتفرگ ، سنا  ياج  شهاگداز و  شهاگمدـق و  شتماقا و  هاـگیاج  زا  و 
16/2 .دبلط يرای  وت  هب  ِنارفاک  دض )  ) رب دهد و  تّزع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ياهراک  هجیتن 

َِکئاَدْعَأ ِیف  َلَواَح  اَم  َُهل  َّبَتَتْسا  یَّتَح  ...

17/2 .دمآ تسد  هب  شیارب  تساوخ ، یم  تنانمشد  هرابرد  دّمحم )  ) هچنآ ماجنارس 

َِکئاَِیلْوَأ ِیف  َرَّبَد  اَم  َُهل  َّمَتَتْسا  َو 

18/2 .دیدرگ لماک  شیارب  دیشیدنا ، یم  تناتسود  هرابرد  وا  هچنآ  و 

یهلا ددم  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نتساوخ  يرای 

َكِرْصَِنب ِهِفْعَض  یَلَع  اًیِّوَقَتُم  َو  َِکنْوَِعب ، اًِحتْفَتْسُم  ْمِْهَیلِإ  َدَهَنَف 
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19/2 .تخات نانآ  يوس  هب  وت ، کمک  هب  دوخ  فعض  ندیشخب  تّوق  اب  و  وت ، يرای  هب  يزوریپ  هب  دیما  اب  سپ 

نمشد اب  گنج  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ندومن  مایق 

...ْمِْهَیلِإ َدَهَنَف 

19/2 .تخات نانآ  يوس  هب  دّمحم )  ) سپ

ناشراید هاگرارق و  نایم  رد  نانمشد ، اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ندیگنج 

ْمِهِراَیِد ِْرقُع  ِیف  ْمُهاَزَغَف 

.تفر اهنآ  گنج  هب  ناشراید  طسو  رد  سپ 

20/2

ْمِهِراَرَق ِهَحُوبُْحب  ِیف  ْمِْهیَلَع  َمَجَه  َو 

.درب موجه  نانآ  رب  ناشهاگرارق ، نایم  رد  و 

21/2

تشهب هجرد  نیرتالاب  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ندروآرد  ببس 

ْنِم اَْیلُْعلا  ِهَجَرَّدلا  َیلِإ  َکِیف  َحَدَک  اَِمب  ُهْعَفْراَف  َّمُهَّللا 

1081 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2114 

http://www.ghaemiyeh.com


َِکتَّنَج

23/2 .رب الاب  تتشهب  زا  هجرد  نیرتالاب  هب  دیشک ، وت  نید )  ) هار رد  هک  یجنر  ببس  هب  ار  وا  ادنوادخ ،

تشهب هجرد  نیرتالاب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ندروآرد  هجیتن 

...ٌبَّرَقُم ٌکَلَم  َْکیََدل  ُهَیِزاَُوی  َال  ...یَّتَح  َِکتَّنَج  ْنِم  اَْیلُْعلا  ِهَجَرَّدلا  َیلِإ  ...ُهْعَفْراَف  َّمُهَّللا 

24و23/2 .دنکن يربارب  وا  اب  یبّرقم  هتشرف  چیه  وت  دزن  هکنآ  ات  .رب  الاب  تتشهب  زا  هجرد  نیرتالاب  هب  ار  وا  ادنوادخ ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هب  وکین ، تعافش  ندومن  اطع 

ُهَتْدَعَو اَم  َّلَجَأ  ِهَعاَفَّشلا  ِنْسُح  ْنِم  ...ُْهفِّرَع  َو 

25/2 .نک هاگآ  يا ، هداد  هدعو  وا  هب  هچنآ  زا  شیب  وکین ، تعافش  زا  ار  وا  و 

نانمؤم شناشیوخ و  هرابرد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تعافش 

ُهَتْدَعَو اَم  َّلَجَأ  ِهَعاَفَّشلا  ِنْسُح  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  ِِهتَّمُأ  َنیِرِهاَّطلا َو  ِِهلْهَأ  ِیف  ُْهفِّرَع  َو 

25/2 .نک هاگآ  يا ، هداد  هدعو  وا  هب  هچنآ  زا  شیب  شتّما ، نانمؤم  شکاپ و  هداوناخ  هرابرد  وکین  تعافش  زا  ار  وا  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نامز  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  نارود  زا  امنهار ، نتشامگ 

...ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َیلِإ  َمَدآ  ْنَُدل  ْنِم  اًلِیلَد  ِِهلْهَِأل  َتْمَقَأ  َو 

2/4  - . داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  ات  مدآ  نارود  زا  یتشامگ ، ییامنهار  نامز ) رصع و   ) نآ لها  يارب  و 

يو ندومن  یهارمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا 

...ََهباَحَّصلا اُونَسْحَأ  َنیِذَّلا  ًهَّصاَخ  ٍدَّمَُحم  ُباَحْصَأ  َو 

3/4 ...دندوب وکین  یناهارمه  هک  نانآ  دّمحم ، نارای  صوصخب  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ندوب  هدیزگرب  هداتسرف و  هب  نداد  یهاوگ 

َکِْقلَخ ْنِم  َُکتَرَیِخ  َُکلوُسَر و  َكُْدبَع َو  اًدَّمَُحم  َّنَأ  ...ُدَهْشَأ  یِّنَأ 

.تسا تناگدیرفآ  نیب  زا  وت  هدیزگرب  تا و  هداتسرف  وت و  هدنب  دّمحم  هک  مهد  یم  تداهش  نم  انامه 
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22و21/6

ادخ مایپ  ندناسر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

اَهاَّدَأَف َکََتلاَسِر  ُهَْتلَّمَح 

22/6 .داد ماجنا  ار  نآ  سپ  يداد ، وا  رب  ار  دوخ  تلاسر 
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شتّما هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نداد  دنپ 

اََهل َحَصَنَف  ِِهتَّمُِأل  ِحْصُّنلِاب  ُهَتْرَمَأ  َو 

22/6 .درک تحیصن  ار  اهنآ  سپ  يداد ، روتسد  شتّما  ندرک  تحیصن  هب  ار  وا  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  يارب  ادخ ،  زا  ناملسم  تّما  تساوخرد 

ْنِم اًدَـحَأ  َْتیَزَج  اَـم  َمَرْکَأ  َلَْـضفَأ َو  اَّنَع  ِهِزْجا  َو  َكِداَـبِع ، ْنِم  اًدَـحَأ  َْتیَتآ  اَـم  َلَْـضفَأ  اَّنَع  ِهـِتآ  ...ِهـِلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـصَف  َّمُـهَّللا 
ِِهتَّمُأ ْنَع  َِکئاَِیْبنَأ 

اطع وا  هب  يدومن ، اطع  تناگدنب  زا  یکی  هب  هک  ار  يزیچ  نیرترب  ام  بناج  زا  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  ادـنوادخ 
23/6 .هد شاداپ  وا  هب  يداد ، شتّما  بناج  زا  تناربمایپ  هب  هک  ار  یشاداپ  نیرت  یمارگ  نیرتهب و  ام  فرط  زا  نک و 

شنادناخ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ّقح  هب  ادخ ، زا  تساوخرد 

اًِبئاَخ ِینَّدَُرت  َال  نَأ  ْمِْهیَلَع ، َُکتاَوَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَحُِمب َو  َِکب َو  َُکلَأْسَأَف 

25/13 .ینادرگنرب دیماان  ارم  داب -  ناشیا  رب  وت  ياهدورد  هک  شنادناخ -  دّمحم و  ّقح  هب  تدوخ و  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ادخ ، مالس 

ُماَلَّسلا ِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن : ِهَِّلم  َِکتَِّلم َو  یَلَع  ِینَّفََوت  َو 

ِینَْتیَّفََوت اَذِإ 

.ناریمب داب -  وا  رب  دورد  هک  دّمحم -  تربمایپ  نید  دوخ و  نید  رب  يدناریم ، ارم  هک  یماگنه  و 

13/31

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  قلخ ، هدیزگرب  رب  ادخ  دورد 

َنیِرِهاَّطلا َِکتَّیَِرب  ْنِم  ِهَْوفِّصلا  ِِهتَْرتِع  ٍدَّمَُحم َو  َکِْقلَخ : ْنِم  َّمُهَّللا  َِکتَرَیِخ  یَلَع  ِّلَص  َو 

5/34 .تسرف دورد  دنتسه ، وت  كاپ  ناگدیرفآ  زا  هک  وا  هداوناخ  دّمحم و  دوخ ؛ ناگدیرفآ  زا  تا  هدیزگرب  رب  ادنوادخ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ندناوخ  هبطخ  نآرق  اب 

ِِهب ِبیِطَْخلا  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف 
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6/42 .تسرف دورد  دنار ، نخس  نآ  اب  هک  دّمحم  رب  سپ 

ادخ هب  ییامنهار  يارب  يا  هناشن  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ِهَماَرَْکلا ِلِزاَنَم  ِفَرْشَأ  َیلِإ  اََنل  ًهَلیِسَو  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...َْکیَلَع  َِهلَالَّدِلل  اًمَلَع  اًدَّمَُحم  ِِهب  َْتبَصَن  اَمَک  َّمُهَّللا َو 

دورد شنادناخ  دّـمحم و  رب  سپ  يدومن ، بصن  دوخ  هب  ییامنهار  يارب  يا  هناشن  ار  دّـمحم  نآرق ، هلیـسو  هب  هک  نانچ  ادـنوادخ و 
ياه لزنم  نیرت  فیرش  هب  ندیسر  ببس  ام  يارب  ار  نآرق  تسرف و 
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8/42 .هد رارق  تمارک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  هلیسو  هب  ادخ ، يدونشوخ  ياه  هار  نتخاس  راکشآ 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َْکَیلِإ ، اَضِّرلا  َُلبُس  ِِهلِآب  َتْجَْهنَأ  ...اَمَک  َّمُهَّللا َو 

دورد شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  یتخاس ، راکـشآ  ار  دوخ  يوس  هب  يدونـشوخ  ياه  هار  شنادناخ ، هلیـسو  هب  هک  نانچ  ادـنوادخ و 
.تسرف

8/42

ادخ هدیزگرب  هدش و  رایتخا  تسود ، هداتسرف ، هدنب ، هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

َکِْقلَخ ْنِم  َِکتَرَیِخ  َِکتَْوفِص َو  َِکبِیبَح َو  َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

دورد تناگدیرفآ ، زا  دوخ  هدش  باختنا  هدیزگرب و  تسود و  هداتـسرف و  هدنب و  دّمحم  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادـنوادخ ،
3/48 .یتسرف

مالسلا مهیلع  وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تعافش  هب  دیما 

َکُماَلَس ْمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  َهَعاَفَش  اَّلِإ  ُُهتْوَجَر  ٍقُولْخَم  ِهَعاَفَش  َال  َو  ُُهْتمَّدَق ، ٍِحلاَص  ٍلَمَِعب  یِّنِم  ًهَِقث  َِکتآ  َْمل  یِّنِإَف 

هب مشاب  هتـسب  دـیما  وا  هب  هک  يا  هدـیرفآ  ِتعافـش  مشاب و  هداتـسرف  شیپ  هک  يا  هتـسیاش  لمع  هب  نانیمطا  اب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 
وت هاگرد 

6/48  - . داب ناشیا  رب  وا و  رب  وت  دورد  هک  وا -  هداوناخ  دّمحم و  تعافش  زج  ما ، هدماین 

يدّمحم هیاپدنلب  تلزنم 

ِهَعِیفَّرلا ِهَّیِدَّمَح  _ ُْملِاب َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإَف  َّمُهَّللا 

16/49 .میوج یم  یکیدزن  وت  يوس  هب  يدّمحم ، هیاپدنلب  تلزنم  هب  نم  سپ  ادنوادخ ،

مالسلا هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تلزنم  ببس  هب  ادخ ، هاگرد  هب  ندروآور 

اَذَک اَذَک َو  ِّرَش  ْنِم  ِینَذیُِعت  ْنَأ  اَمِِهب  َْکَیلِإ  ُهَّجََوتَأ  َو  ِءاَْضیَْبلا ، ِهَّیِوَلَْعلا  َو  ِهَعِیفَّرلا ، ِهَّیِدَّمَح  _ ُْملِاب َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإَف  َّمُهَّللا 

تهاگرد هب  نانآ  هلیـسو  هب  میوج و  یم  یکیدزن  وت  يوس  هب  يولع ، یمارگ  ماقم  يدّمحم و  هیاپدنلب  تلزنم  هب  نم  سپ  ادـنوادخ ،
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16/49 .یهد هانپ  نآ  نیا و  ّرش  زا  ارم  هک  مروآ  یمور 

ناناملسم ياقآ  دّیس و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

...یَفَطْصُْملا ِهَّللا  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  اَنِدِّیَس  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 

9/54 .داب تسا  هدیزگرب  هک  ادخ  هداتسرف  دّمحم ، ام ، رورس  رب  ادخ  دورد  و 

وحم

هانگ ندومن  وحم  يرامیب و 
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ِهَمْعِّنلا ِمیِدَِقب  َِهبْوَْحلا  ِوْحِمل  اًریِکْذَت  ...اَِهب  ِینَتْصَّحَم  ِیتَّلا  ِهَّلِْعلا  ُْتقَو  ْمَأ  ...

4/15 .دشاب يروآدای  نیشیپ  تمعن  هلیسو  هب  هانگ  ندرب  نیب  زا  يارب  ات  يداد  تاجن  نآ  اب  ارم  هک  يرامیب  تقو  ای  ...

هدنب نیشیپ  دب  لامعا  ندومن  وحم 

ُْتمَّدَق اَم  َّرَش  یِّنَع  ُْحما  َو 

.يادزب ار  ما  هداتسرف  شیپ  هچنآ  یتشز  نم  زا  و 

6/15

شیاه يدب  وحم  هب  هدنب ، يراوازس  مدع 

ََکل ُْتعَکَر  َو  َياَمَدَـق ، َرَّشَنَتَت  یَّتَح  ََکل  ُتُْمق  َو  ِیتْوَص ، َعِطَْقنَی  یَّتَح  ُْتبَحَْتنا  َو  َّیَْنیَع ، ُراَفْـشَأ  َطُقْـسَت  یَّتَح  َْکَیلِإ  ُْتیََکب  َْول  یَِهلِإ  اَی 
َو يِرْهَد ، َرِخآ  ِداَمَّرلا  َءاَم  ُْتبِرَـش  َو  يِرْمُع ، َلوُط  ِضْرَْألا  َباَُرت  ُْتلَکَأ  َو  َياَتَقَدَـح ، َأَّقَفَتَت  یَّتَح  َکـَل  ُتْدَجَـس  َو  ِیْبلُـص ، َِعلَْخنَی  یَّتَح 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...ِیناَِسل  َّلِکَی  یَّتَح  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف  َُکتْرَکَذ 

رد ردقنآ  و  دوش ، عطق  میادص  ات  منک  نویش  نانچ  و  دتفیب ، منامشچ  ياه  کلپ  ات  میرگب  تهاگـشیپ  رد  نانچنآ  رگا  نم  يادخ  يا 
زا منامشچ  یهایس  ات  میامن  هدجس  تیارب  دوش و  هدنَک  متشپ  ناوختـسا  ات  منک  عوکر  وت  يارب  دنک و  مرو  میاهاپ  ات  متـسیاب  وت  ربارب 

دولآرتسکاخ بآ  ما  یگدنز  تّدم  رد  و  مروخ ، نیمز  كاخ  مرمع  همه  و  دیآ ، نوریب  هساک 

يدب زا  يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازـس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  دتفیب ، راک  زا  منابز  ات  میوگ  ار  وت  رکذ  ردـقنآ )  ) تّدـم نیا  رد  و  مشونب ،
30/16 .متسین میاه 

هدننک هارمگ  لام  هشیدنا  ندومن  وحم 

ِنُوتَْفلا ِلاَْملا  ِتاَرَطَخ  ْمِِهبُوُلق  ْنَع  ُْحما  َو 

4/27 .نک فرطرب  ناشلد  زا  ار  زیگنا  هنتف  لام  هشیدنا  و 

هتشذگ ناهانگ )  ) هچنآ ندش  وحم  هبوت و 

َفَلَس اَم  ِوْحَمِل  ًهَبِجُوم  ًَهبَْوت  ...ِهِذَه  ِیَتبَْوت  ْلَعْجاَف 

20/31 .نادرگ تسا ، هتشذگ  هچنآ  وحم  ببس  يا  هبوت  ار  ما  هبوت  نیا  سپ 

( يدب  ) هدننکوحم هبوت  يارب  شالت  ببس 
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ِهَیِحاَْملا َِهبْوَّتلا  َیلِإ  اًیْعَس  ...اََنل َو  اًظِعاَو  ...ِهَرْوَْعلا  َنِم  َتْرَتَس  اَم  ْلَعْجاَف 

3/34 .هد رارق  هدننکوحم  هبوت  هب  ششوک  هدنهددنپ و  ام  يارب  يدناشوپ ، هک  اه  بیع  نآ  سپ 

ناهانگ هدننکوحم  ناضمر ،

ِبُونُّذِلل َكاَْحمَأ  َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

!. ار ناهانگ  يدوب ، هدننکوحم  هچ  .وت  رب  دورد 

31/45

هانگ يارب  زور  نیرت  هدننکوحم  رطف ، دیع 

ٍْبنَِذل ُهاَْحمَأ  ...اَْنیَلَع  َّرَم  ٍمْوَی  ِْریَخ  ْنِم  ُْهلَعْجا  َو 
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48/45 .دشاب هانگ  يارب  نآ ، نیرت  هدننکوحم  هک  هد  رارق  تسا  هتشذگ  ام  رب  هک  ییاهزور  نیرتهب  زا  ار  نآ  و 

نآ وحم  يدب و  زا  دنوادخ  نتشذگرد 

اَهَیِّفَُعی یَّتَح  ِهَئِّیَّسلا  ِنَع  ُزَواَجَتَی  ...ْنَم  اَی  َو 

11/46 .دنک وحم  ار  نآ  ات  درذگ ، یمرد  يدب  زا  هک  یسک  يا  و 

ادخ باتک  ندومن  وحم  و  نارگمتس ،

اًریِصَن اًدَی َو  َِکباَتِک  ِوْحَم  یَلَع  ْمَُهل  َال  َو  اًریِهَظ ، َنیِِملاَّظِلل  ِیْنلَعَْجت  َال  َو 

132/47 .هدن رارق  دوخ ، باتک  وحم  رد  نانآ  روای  نارگمتس و  نابیتشپ  ارم  و 

قلخ نایم  زا  هدنب ، دای  ندش  وحم 

يِرْکِذ َنِیقُولْخ  _ َْملا َنِم  یَحَّما  ...اَذِإ  ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو 

5/53 .نک محر  نم  هب  ددرگ ، وحم  ناگدیرفآ  نایم  زا  مدای  هک  یماگنه  نم ! يالوم 

تفلاخم

ادخ نامرف  هار  زا  نتشاذگ  نوریب  اپ 

ِهِْرمَأ ِقیِرَط  ْنَع  اَنَْفلاَخَف 

21/1 .میدرک تفلاخم  شنامرف ، هار  زا  سپ 

تیاده اب  ندومن  تفلاخم 

يَدُْهلا ِهََفلاَُخم  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

2و1/8 .يراگتسر تفلاخم  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

ادخ یتسود  فالخ  رما  زا  لد ، مشچ  يروک 

َکَتَّبَحَم ََفلاَخ  اَّمَع  اَِنبُوُلق  َراَْصبَأ  ِمْعَأ  َو 

6/9 .نادرگ روک  تسوت  یتسود  فالخرب  هچنآ  زا  ار  ام  لد  مشچ  و 
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ادخ یتسود  فالخ  يراک  هب  ندشن  راتفرگ 

َِکتَّبَحَم ِفاَلِِخل  ِضُّرَعَّتلِاب  ...یِّنَِیلَْتبَت  َال  َو 

11/20 .زاسن راتفرگ  تا ، یتسود  فالخ  يراک  هب  نتخادرپ  هب  ارم  و 

نیدلاو اب  ندوبن  فلاخم  نادنزرف و 

...َنیِِفلاَُخم َال  ...َنیِصاَع َو  َْریَغ  ...ِیل  ْمُْهلَعْجا  َو 

4/25 .هدن رارق  فلاخم  شکرس و  نم  هب  تبسن  ار  نانآ  و 

مالسلا مهیلع  همئا  نانمشد  اب  تفلاخم 

َِکتَیَالَو ِلَْضفَِأب  اَِنئاَدْعَِأل  َنیِِذباَنُْملا  ...َِّیلاَوَم  ِیناَریِج َو  ِیف  ِینَّلََوت  َو 

.امرف يرای  هجو  نیرتهب  هب  دنتسه ، ام  نانمشد  اب  فلاخم  هک  مناتسود  مناگیاسمه و  هرابرد  ارم  و 

1/26

تفلاخم بجوم  هچنآ  رد  ندیشیدنا  ببس 
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تسا راگدرورپ  اب 

ُهَّبَر ِِهب  ََفلاَخ  امِیف  َرَّکَف  ...يَدُْهلا  ُرََصب  َُهل  َحَتَْفنا  اَذِإ  یَّتَح  ...

7/31 .دیشیدنا هدرک ، تفلاخم  ار  شراگدرورپ  نآ  اب  هچنآ  رد  دش ، هدوشگ  وا  يارب  تیاده  مشچ  هک  نیمه  اّما  ...

ادخ اب  دوخ ، تفلاخم  ندید  میظع  ببس 

اًلِیلَج ِِهتََفلاَُخم  َلِیلَج  اًرِیبَک َو  ِِهناَیْصِع  َرِیبَک  يَأَرَف  ُهَّبَر ، ِِهب  ََفلاَخ  امِیف  َرَّکَف  َو 

گرتـس ار  شگرتـس  يراـگزاسان  گرزب و  ار  شگرزب  هاـنگ  سپ  .دیــشیدنا  هدرک ، تفلاـخم  ار  شراـگدرورپ  نآ  اـب  هـچنآ  رد  و 
7/31 .تسناد

تسادخ تساوخ  فلاخم  هچنآ  زا  هبوت 

َکَتَداَرِإ ََفلاَخ  اَم  ِّلُک  ْنِم  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا َو 

.منک یم  هبوت  تهاگرد  هب  تسوت ، هتساوخ  فلاخم  هچ  ره  زا  نم  انامه  ادنوادخ و 

22/31

ادخ نامرف  اب  هدنب ، تفلاخم 

َِکیْهَن َیلِإ  َكَْرمَأ  ََفلاَخَف 

68/47 .تفاتش تیهن  هب  هدومن ، تفلاخم  تنامرف  اب  سپ 

نوگانوگ فلتخم 

صاصتخا صوصخم 

ناهنپ یفخم 

نتخیمآ ندش  طولخم 

ناگدیرفآ تاقولخم 

ارادم
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یعقاو یتسود  ناگدننکارادم و  یتسود 

ِهَقِْملا َحیِحْصَت  َنیِراَدُْملا  ِّبُح  ْنِم  ...ِیْنلِْدبَأ  َو 

7/20 .امرف لّدبم  یعقاو  یتسود  هب  ار  ناگدننکارادم  يرهاظ )  ) یتسود نم  هرابرد  و 

یهلا تلهم  ندوبن  ارادم  يور  زا 

ًهاَراَدُم َكُراَِظْتنا  َال  ...اًزْجَع َو  َُکتاَنَأ  ْنُکَت  َْمل 

.تسا ندرک  یمرن  يور  زا  هن  تنتخادنا  ریخأت  هب  تسا و و  هدوبن  یناوتان  يور  زا  وت  ندومن  گنرد 

22/46

اوادم

هدنب ندومن  اوادم  لماع 

َکِْعنُِصب ِینِواَد  َو 

21/20 .نک نامرد  ارم  دوخ ، ناسحا  هب  و 

نامز تّدم 

ساپس حدم 
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يرای ددم 

شنزرس تّمذم 

نید بهذم 

تشگزاب تعجارم 

يرادهگن تبقارم 

هبترم

تشهب هجرد  نیرتالاب  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ندروآرد  ببس 

َِکتَّنَج ْنِم  اَْیلُْعلا  ِهَجَرَّدلا  َیلِإ  َکِیف  َحَدَک  اَِمب  ُهْعَفْراَف  َّمُهَّللا 

.رب الاب  تتشهب  زا  هجرد  نیرتالاب  هب  دیشک ، وت  نید )  ) هار رد  هک  یجنر  ببس  هب  ار  وا  ادنوادخ ،

23/2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  اب  یسک ، تلزنم  يربارب  مدع 

ٍَهلِْزنَم ِیف  يَواَُسی  َال  یَّتَح  َِکتَّنَج  ْنِم  اَْیلُْعلا  ِهَجَرَّدلا  َیلِإ  ...ُهْعَفْراَف  َّمُهَّللا 

.دشابن ناسکی  وا  اب  تلزنم  رد  یسک  هکنآ  ات  .رب  الاب  تتشهب  زا  هجرد  نیرتالاب  هب  ار  وا  ادنوادخ ،

24و23/2

يو اب  یسک  يدننامه  مدع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هبترم 

...یَّتَح َِکتَّنَج  ْنِم  اَْیلُْعلا  ِهَجَرَّدلا  َیلِإ  ...ُهْعَفْراَف  َّمُهَّللا 

ٍهَبَتْرَم ِیف  َأَفاَُکی  َال 

.دشابن اتمه  وا  اب  ماقم  رد  یسک  هکنآ  ات  .رب  الاب  تتشهب  زا  هجرد  نیرتالاب  هب  ار  وا  ادنوادخ ،

24و23/2

لیئاکیم دنلب  ماقم 
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َِکتَعاَط ْنِم  ِعِیفَّرلا  ِناَکَْملا  َو  َكَْدنِع ، ِهاَْجلا  وُذ  ُلِیئاَکیِم 

3/3 .دراد دنلب  یهاگیاج  تتعاطا  زا  و  تسا ، الاو  ماقم  ياراد  وت  دزن  لیئاکیم 

لیئربج دنلب  تلزنم 

َكَْدنِع ُبَّرَقُْملا  َْکیََدل ، ُنیِکَْملا  ...َِکیْحَو  یَلَع  ُنیِمَْألا  ُلیِْربِج 

4/3 .تسوت دزن  بّرقم  تهاگشیپ و  رد  دنمجرا  وت ، یحو  نیما  لیئربج 

ناگتشرف تلزنم  هب  ملع  مدع  هدنب و 

َْکنِم ُهَناَکَم  ْمَْلعَن  َْمل  َو  ُهَرْکِذ ، اَنْمَهْوَأ  ْنَم  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

میدربـن و ار  شماـن  هک  يا ) هتـشرف   ) ره ناگتـشرف و  ياـه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تـسرف  دورد  سپ  ...
22و11و10/3 .میناد یمن  وت  هاگشیپ  رد  ار  شهاگیاج 

یهلا تلزنم  ربارب  رد  اه ، تلزنم  ندوب  کچوک 

1088 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2128 

http://www.ghaemiyeh.com


ُراَطْخَْألا ِهِرَطَخ  َْدنِع  ُرُغْصَت  ْنَم  اَی  َو 

5/5 .دوش یم  کچوک  اه  تلزنم  ردق و  وا ، تلزنم  ردق و  دزن  رد  هک  یسک  يا  و 

نانمؤم ناراکوکین و  تاجرد  رد  هدنب ، نداد  رارق 

َنِینِمْءوُْملا ِِبتاَرَم  َنیِِحلاَّصلا َو  ِتاَجَرَد  ِیف  َِکلَِذب  اَنْرِّیَص  َو  ...

16/17 .هد رارق  نامیا  لها  ياه  هاگیاج  ناراکوکین و  ياه  هبترم  رد  ار  ام  نآ  هلیسو  هب  و  ...

مدرم دزن  ماقم ، نتشاد  طرش 

اَهَْلثِم یِسْفَن  َْدنِع  ِینَتْطَطَح  اَّلِإ  ًهَجَرَد  ِساَّنلا  ِیف  ِینْعَفَْرت  َال  َو 

4/20 .يروآ دورف  مدوخ  رظن  رد  رادقم  نامه  هب  هکنآ  رگم  ربن ، الاب  ارم  هجرد  مدرم  نایم  رد  و 

هدنب تلزنم  يراوخ  یتسد و  گنت 

ِراَْتقِْإلِاب یِهاَج  ْلِذَْتبَت  َال  َو 

26/20 .زیرم ورف  یتسدگنت ، اب  ار  مهوکش  و 

نیدلاو ماقم  يدنلب  هرابرد  ادخ ، زا  دنزرف  تساوخرد 

اَمِِهتاَجَرَد ِیف  اُولُع  ...ُْهلَعْجاَف  ...يًذَأ  ْنِم  یِّنِم  اَمُهَّسَم  اَم  َّمُهَّللا َو 

، هدیسر نانآ  هب  نم  زا  هک  يرازآ  ره  ادنوادخ و 

.هد رارق  ناشیا  تاجرد  يدنلب  ببس  ار  نآ  سپ 

8/24

دهاجم لد  رد  نانمشد ،  ماقم  ندنادرگ  کچوک 

ِِهْبلَق ِیف  ْمُهَنْأَش  ْرِّغَص  َو  ِِهْنیَع ، ِیف  ْمُْهلِّلَقَف  ُهَّوُدَع  َكَّوُدَع َو  َّفاَص  اَذِإَف 

کچوـک شلد  رد  ار  ناـشماقم  اـمن و  كدــنا  شمــشچ  رد  ار  اـهنآ  دــش ، وربور  شدوـخ  نمــشد  وـت و  نمــشد  اـب  هاـگره  سپ 
15/27 .نادرگ
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تعفر ییالاو و  هجرد  ياراد  ادخ ،

ِهَْعفِّرلا ُِّولُْعلا َو  ُهَجَرَد  ...یَِهلِإ  اَی  ََکل 

.تسوت ِنآ  زا  يدنلب ، ییالاو و  هجرد  ادنوادخ 

10/28

یهلا تعفر  هبترم  ناگدننک و  فصو  فصو 

َنِیتِعاَّنلا ِْتعَن  یَْصقَأ  َِکلَذ  ْنِم  ِِهب  َتَْرثْأَتْسا  اَم  یَنْدَأ  ُُغْلبَی  َال  َو 

6/32 .دسر یمن  يا ، هداد  صاصتخا  دوخ  هب  هک  تعفر ) زا   ) يا هبترم  نیرت  نییاپ  هب  ناگدنیاتس ، ِفصو  نیرخآ  و 

یهلا تلزنم  ندرمش  کبس 

َكَرْدَق َطِمْغَنَف  َتْرَّیََخت  اَّمَع  ِهَفِْرعَْملا  َزْجَع  اَنْمُسَت  َال 

رایتخا هچنآ  تخانش  زا  زجع  راچد  ار  ام 
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.میرامش کبس  ار  وت  رْدق  ات  زاسن ، يا  هدومن 

3/33

هدنب هجرد  هب  ندیشخب  تفارش 

َِکناَوْضِِرب ِیتَجَرَد  ْفِّرَش 

.هد تفارش  تیدونشوخ ، هب  ارم  هجرد 

4/41

ناگدنب ماقم  يراوخ  رب  ادخ ، ندومن  محر  ببس 

اَنِماَقَم َّلُذ  َْکیَلَع  ِضْرَْعلا  ِِفقْوَم  ِیف  ِنآْرُْقلِاب  ْمَحْرا  َو 

.نک محر  ام  يراوخ  رب  میوش ، یم  هضرع  تهاگشیپ  هب  هک  نداتسیا  ياج  رد  نآرق ، تکرب )  ) هب و 

15/42

هبترم رظن  زا  ادخ ، هب  ناربمایپ  نیرت  کیدزن 

اًِسلْجَم َْکنِم  َنیِِّیبَّْنلا  َبَْرقَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِِهلآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  اَنَِّیبَن  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

رارق دوخ  سلجم  رد  ناربمایپ  نیرت  کـیدزن  زیخاتـسر ، زور  داـب -  شنادـناخ  رب  وا و  رب  وت  ياـهدورد  هک  ار -  اـم  ربماـیپ  ادـنوادخ 
18/42 .هد

تمایق رد  تلزنم ، رظن  زا  ناربمایپ  نیرت  گرزب 

َمْوَی ِِهلآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  اَنَِّیبَن  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

اًرْدَق َكَْدنِع  ْمُهَّلَجَأ  ...اًِسلْجَم َو  َْکنِم  َنیِِّیبَّْنلا  َبَْرقَأ  ِهَماَیِْقلا 

دوـخ و سلجم  رد  ناربماـیپ  نیرت  کـیدزن  زیخاتـسر ، زور  داـب -  شنادـناخ  رب  وا و  رب  وـت  ياـهدورد  هک  ار -  اـم  ربماـیپ  ادـنوادخ 
18/42 .هد رارق  دوخ ، دزن  اهنآ  نیرتراوگرزب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هبترم 

ُهَتَجَرَد ْعَفْرا  ...ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2131 

http://www.ghaemiyeh.com


19/42 .نادرگ عیفر  ار  شا  هجرد  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

زامن هتسیاش  بتارم  نتفایرد 

اَِهلِزاَنَِمل َنِیبیِصُْملا  ََهلِْزنَم  اَهِیف  اَْنلِْزنَأ  َو 

9/44 .دنا هدرک  كرد  ار  شبتارم  هک  هد  رارق  یناسک  نوچمه  زامن ، هرابرد  ار  ام  و 

اه ناکم  همه )  ) رد دنوادخ ، تلزنم  يدنلب 

َکَناَکَم ِنِکاَمَْألا  ِیف  یَنْسَأ  ...اَم  َکَناَْحبُس !

22/47! وت تلزنم )  ) ناکم اه ، ناکم  رد  تسا  دنلب  هچ  یهّزنم ! كاپ و 

ادخ ندوب  هبترمدنلب  رایسب 

َکَعَفْرَأ اَم  ٍعِیفَر  ...ْنِم  َکَناَْحبُس 

24/47! يا هبترم  دنلب  رایسب  هک  هبترم  دنلب  يا  یهّزنم ! كاپ و 

مالسلا مهیلع  همئا  هبترم  ماقم و  هب  فارتعا 
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ُمِهِماَقَِمب َنِیفِرَتْعُْملا  ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

64/47 .تسرف دورد  دنناشیا ، ماقم  هب  ناگدننک  فارتعا  هک  اهنآ  ناتسود  رب  ادنوادخ و 

ماقم لها  زا  ادخ ، یتسرپرس 

َْکنِم ِهَناَکَْملا  َْکیََدل َو  یَْفلُّزلا  َِکتَعاَط َو  َلْهَأ  ِِهب  یَّلَوَتَت  اَِمب  ِینَّلََوت  َو 

.ینک یم  یتسرپرس  ار  تناگدنراد  تلزنم  تناکیدزن و  تناربنامرف و  هک  هنوگنامه  نک  یتسرپرس  ارم  و 

87/47

هدنب تلزنم  ندنام  لوهجم  ببس  بویع ،

ِیناَکَم اَِهلْجَأ  ْنِم  ُلَهُْجی  ًهَصیِقَن  ...ِینْمُسَت  َال  َو 

121/47 .نادرگن تباث  نم  رب  دوشن ، هتسناد  متلزنم  ْنآ  رطاخ  هب  هک  ار  یبیع  و 

هدنب تلزنم  نتشگ  راوخ 

يِرْدَق اََهل  ُرُغْصَی  ًهَسیِسَخ  ِینْمُسَت  َال  َو 

121/47 .زاسم مراچد  ددرگ ، درُخ  ما  هبترم  نآ ، اب  هک  ار  يا  یتسپ  و 

یهلا ماقم  زا  هدنب ، ندناسرت 

َکَماَقَم ِینْفِخَأ  َو 

126/47 .ناسرتب تماقم  زا  ارم  و 

نانمؤم هجرد  ندنادرگ  دنلب  ببس 

ُْهنِم ِیبیِصَن  یِّظَح َو  َرِّفَُوت  ْنَأ  ...ًهَجَرَد  َكَْدنِع  ْمَُهل  ُعَفَْرت  ْوَأ  ...ٍْریَخ  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَسَق  اَمْهَم  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

ناشیا زا  هک  ار  يا  هجرد  ای  ییامن  یم  تمـسق  ار  یکین  تنامیا ، اب  ناگدـنب  نایم  هاگره  هک  میاـمن  یم  تساوخرد  وت  زا  ادـنوادخ ،
2/48 .نادرگ دایز  نآ  زا  ارم  بیصن  هرهب و  يرب ، یم  الاب  دوخ  دزن 

ناراک تسرد  دنلب  هجرد 
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اَِهب ْمُهَتْصَصَتْخا  ِیتَّلا  ِهَعِیفَّرلا  ِهَجَرَّدلا  ِیف  َِکئاَنَمُأ  َعِضاَوَم  َِکئاَیِفْصَأ َو  َِکئاَفَلُِخل َو  َماَقَْملا  اَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا 

ناشیا هب  هک  ییالاو  هجرد  رد  تسا ، تناراد  تناما  هاگیاج  تناگدـیزگرب و  نانیـشناج و  يارب  ماـقم ، نیا  هک  یتسرد  هب  ادـنوادخ ،
9/48 .يداد صاصتخا 

هدنب تلزنم  ندوب  كدنا 

ٌریِسَی يِرَطَخ  َو  ٌریِقَح ، ٌؤُْرما  یِّنِإَف  َّمُهَّللا  ِینْمَحْراَف 

6/50 .تسا كدنا  متلزنم  و  مریقح ، يدرف  نم  اریز  .نک  محر  نم  رب  ادنوادخ ، سپ 

ادخ هبترم  یگرزب 

َکَنْأَش َمَظْعَأ  اَم  َکَناَْحبُس 

! وت هبترم  تسگرزب  هچ  یهّزنم ! كاپ و 

4/52
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درم

نمشد نادرم  ياه  بلص  ندنادرگ  کشخ 

ْمِِهلاَجِر َباَلْصَأ  ْسِّبَی  َو 

6/27 .امن کشخ  ار  ناشنادرم  بلص  و 

مدرم

تسپ مدرم  زا  ندیبلط ، اطع  ببس 

َکِْقلَخ َراَرِش  َیِطْعَتْسَأ  َو  َِکقْزِر ، َلْهَأ  َقِزْرَتْسَأَف  ِراَْتقِْإلِاب ، یِهاَج  ْلِذَْتبَت  َال  َو 

اطع تدـب ، ناگدـیرفآ  زا  .مهاوـخب و  يزور  دنتـسه ، وـت  راوـخ  يزور  هـک  یناـسک  زا  اـت  زیرم ، ورف  یتسدـگنت ، اـب  ار  مهوکــش  و 
26/20 .مبلط

مدرم نیب  رد  نآ ، اب  نتفر  هار  هدنب و  رون 

ِساَّنلا ِیف  ِِهب  یِْشمَأ  اًرُون  ِیل  ْبَه  َو 

8/22 .مور هار  مدرم  نیب  رد  نآ  اب  هک  شخب  يرون  ارم  و 

ادخ ریغ  زا  مدرم ، ندیبلط  تّزع  هجیتن 

اوُّلَذَف َكِْریَِغب  َّزِْعلا  اُوبَلَط  ٍساَنُأ  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ُْتیَأَر  ْدَق  ْمَکَف 

6/28 .دنتشگ راوخ  دنتساوخ و  تّزع  وت  ریغ  زا  هک  مدید  یمدرم  زا  رایسب  هچ  نم ، يادخ  يا 

ادخ ریغ  زا  مدرم ، ندیبلط  ییاراد  هجیتن 

اوُرَقَْتفاَف َكاَوِس  ْنِم  َهَوْرَّثلا  اُوماَر  ...ٍساَنُأ  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ُْتیَأَر  ْدَق  ْمَکَف 

6/28 .دندش دنمزاین  دنتساوخ و  تورث  وت  ریغ  زا  هک  مدید  یمدرم  زا  رایسب  هچ  نم ، يادخ  يا 

ادخ ریغ  زا  مدرم ، نتساوخ  يدنلب  هجیتن 

اوُعَضَّتاَف َعاَِفتْرِالا  اُولَواَح  َو  اوُرَقَْتفاَف ، َكاَوِس  ْنِم  َهَوْرَّثلا  اُوماَر  ...ٍساَنُأ  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ُْتیَأَر  ْدَق  ْمَکَف 
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6/28 .دنتشگ تسپ  دنتساوخ و  يدنلب  دندش و  دنمزاین  دنتساوخ و  تورث  وت  ریغ  زا  هک  مدید  یمدرم  زا  رایسب  هچ  نم ، يادخ  يا 

مدرم يامنهار  نآرق ،

ِساَّنِلل يًدُه  ُنآْرُْقلا ، ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  ِماَیِْقلا  َرْهَش  ...َناَضَمَر  َرْهَش  ُهَرْهَش  ُِلبُّسلا  َْکِلت  ْنِم  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

نآرق نآ  رد  هک  .داد  رارق  اـه  هار  نآ  زا  یکی ) ، ) ار نتـساوخ  اـپ  هب  هاـم  ناـضمر ، هاـم  دوـخ ، هاـم  هک  تسییادـخ  راوازـس  ساپـس  و 
3/44 .تسا رگتیاده  مدرم  يارب  هک  دش  هداتسرفورف 

گرم ندرم 

زرم

ندروآ يور  ّتیمیهب  زرم  هب  ّتیناسنا ، دودح  زا 

َیلِإ ِهَِّیناَْسنِْإلا  ِدوُدُح  ْنِم  اوُجَرََخل  َِکلَذَک  اُوناَک  َْول  َو  ...
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ِهَّیِمیِهَْبلا ِّدَح 

9/1 .دندروآ یمور  ّتیناویح  زرم  هب  هدش ، جراخ  ّتیناسنا  ياهزرم  زا  دندوب ، نینچ  رگا  و 

ادخ زا  ساپس  ِّدح  ییاهتنا  یب 

ِهِّدَِحل یَهَْتنُم  َال  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

28و27/1 .دشاب یم  اهتنا  نودب  شّدح  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

ناناملسم ياهزرم  نتخاس  راوتسا 

َِکتَّزِِعب َنیِِملْسُْملا  َروُُغث  ْنِّصَح  ...َّمُهَّللا 

1/27 .امرف راوتسا  ار  ناناملسم  ياهزرم  دوخ ، تّزع  هب  ادنوادخ 

اهزرم نانابهگن  ِندومن  يرای 

َِکتَّوُِقب اَهَتاَمُح  ْدِّیَأ  ...َّمُهَّللا 

1/27 .هد يرای  ار  اهزرم )  ) نآ نانابهگن  شیوخ ، تردق  هب  ادنوادخ 

ادخ تنطلس  نتشادن  زرم  ّدح و 

ٍهَِّیلَّوَِأب َُهل  َّدَح  َال  ازِع  َُکناَْطلُس  َّزَع 

4/32 .تسین شلّوا  يارب  يّدح  هک  تسا ، تّزع  اب  نانچ  وت ، ییاورنامرف 

ادخ تقیقح  نتشادن  زرم  ّدح و 

ِهِْهنُِکب َّدَُحی  ْنَأ  ْنِم  ُعَفْرَأ  َكُدْجَم 

هب نآ  تقیقح  هک  تسنآ  زا  رتالاب  وت  یگرزب 

23/46 .دیآرد يّدح 

شلآ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  زرم  ّدح و  یب  يدورد 

اَِهلَّوَأ ِیف  َدَمَأ  َال  ًهاَلَص  ْمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  ِّبَر 
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58/47 .دشابن شلّوا  رد  يزرم  هک  يدورد  تسرف ، دورد  اهنآ  رب  وا و  رب  نم ، راگدرورپ 

يرامیب ضرم 

هدرورپزان هّفرم 

گرم

رفیک ای  شاداپ  هب  وا  ندناوخارف  هدنب و  ندناریم 

ِِهباَقِع ِروُذْحَم  ْوَأ  ِِهباََوث ، ِرُوفْوَم  ْنِم  ِْهَیلِإ  َُهبَدَن  اَم  َیلِإ  ُهَضَبَق  ِهِرُمُع  َباَسِح  َبَعْوَتْسا 

هناور دوخ  كانسرت  رفیک  ای  ناوارف  شاداپ  زا  دوب ، هدناوخارف  هچنآ  يوس  هب  هتفرگ ، ار  وا  دناتسب ، ار  شا  یگدنز  باسح  هک  ینامز 
6/1 .دزاس

گرم هتشرف  رب  ادخ ، دورد 

ِِهناَوْعَأ ِتْوَْملا َو  ِکَلَم  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

18و11و10/3 .شنارای گرم و  هتشرف  ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
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گرم زا  سپ  يارب  یگدامآ 

ِتْوَْملا َدَْعب  اَِمل  َداَدِْعتْسِالا  ...ُمِْهَیلِإ  َبِّبَُحت  َو 

16/4 .ینک بوبحم  ناشرظن  رد  ار  گرم  زا  دعب  يارب  یگدامآ  و 

ناماس زاس و  یب  ندرم 

ٍهَّدُع ِْریَغ  یَلَع  ٍهَتیِم  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو 

8/8 .یناهگان گرم  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

هدرم هچنآ  نتخاس  هدنز  ناراب و 

َتاَم ْدَق  اَم  ِِهب  ِییُْحت 

3/19 .ییامن هدنز  تسا ، هدرم  هک  ار  هچنآ  نآ ، ببس  هب 

وا هب  ادخ ، ینمشد  ندروآور  زا  شیپ  هدنب ، ندناریم 

ََّیلِإ َُکتْقَم  َِقبْسَی  ْنَأ  َْلبَق  َْکَیلِإ  ِینِْضْبقاَف  ِناَْطیَّشِلل  اًعَتْرَم  يِرْمُع  َناَک  اَذِإَف 

5/20 .نادرگزاب دوخ  يوس  هب  ارم  دباتش -  نم  يوس  هب  تا  ینمشد  هکنآ  زا  شیپ  دش -  ناطیش  يارب  یهاگارچ  مرمع  هچنانچ  سپ 

وا رب  ادخ  مشخ  يراوتسا  زا  شیپ  هدنب ، ندناریم 

َّیَلَع َُکبَضَغ  َمِکْحَتْسَی  ...ْنَأ  َْلبَق  َْکَیلِإ  ِینِْضْبقاَف  ِناَْطیَّشِلل  اًعَتْرَم  يِرْمُع  َناَک  اَذِإَف 

5/20 .نادرگزاب دوخ  يوس  هب  ارم  ددرگ -  راوتسا  نم  رب  تمشخ  هکنآ  زا  شیپ  دش -  ناطیش  يارب  یهاگارچ  مرمع  هچنانچ  سپ 

ندرم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نییآ  ادخ و  نید  رب 

اَیْحَأ ُتُومَأ َو  َِکتَِّلم  یَلَع  ِیْنلَعْجا  َو 

17/20 .موش هدنز  مریمب و  وت  نیئآ  رب  هک  نادرگ  منانچ  و 

ِینَْتیَّفََوت اَذِإ  ُماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن : ِهَِّلم  َِکتَِّلم َو  یَلَع  ِینَّفََوت  َو 

.ناریمب داب -  وا  رب  دورد  هک  دّمحم -  تربمایپ  نید  دوخ و  نید  رب  يدناریم ، ارم  هک  یماگنه  و 
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13/31

گرم زا  سپ  ماو ، يراتفرگ 

ِهاَفَْولا َدَْعب  ِِهتَِعبَت  ْنِم  ...ِّبَر  اَی  َِکب ، ُریِجَتْسَأ  َو 

2/30 .گرم زا  سپ  ماو )  ) نآ دمایپ  زا  نم -  راگدرورپ  يا  میوج -  یم  وت  زا  هانپ  و 

نویدم هدرم  يارب  شزرمآ  بلط 

یِّنِم ِِهب  ََّملَأ  اَم  َُهل  ْرِفْغاَف  ...اًتِّیَم  ِیتَماَلُِظب  یَضَمَف  ِْهیَلَع ، َتْزَجَح  اَم  یِّنِم  َکَهَْتنا  ...ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

زا ار  وا  سپ  هتفر ، ایند  زا  لاـبو  رزو و  ناـمه  اـب  وا  يدوب و  هتخاـس  عونمم  وا  رب  هک  درب  نم  زا  ییوربآ  هک  يا  هدـنب  ره  ادـنوادخ و 
2/39 .زرمایب تشاد ، اور  نم  رب  هچنآ 
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ناگدنب يوراشیپ  گرم ، نتشاد  اپرب 

اًبْصَن اَنیِْدیَأ  َْنَیب  َتْوَْملا  ِبِْصنا  َو 

2/40 .رادب مسجم  ام  يور  شیپ  ار  گرم  و 

گرم دای 

ابِغ َُهل  اَنَرْکِذ  ْلَعَْجت  َال  َو 

.هدن رارق  ام  يارب  ار  شندرک  دای  هاگهگ  و 

2/40

گرم ندوب  تفلا  سنا و  لحم  ببس 

يِذَّلا اَنََفلْأَم  َو  ِِهب ، ُسَنَْأن  يِذَّلا  اَنَـسَنْأَم  ُتْوَْملا  َنوُکَی  یَّتَح  َِکب  ِقاَحَّللا  ِکْشَو  یَلَع  َُهل  ُصِرَْحن  ...اًلَمَع  ِلاَمْعَْألا  ِحـِلاَص  ْنِم  اََـنل  ْلَـعْجا 
ِْهَیلِإ ُقاَتْشَن 

یـسنا لحم  ام  يارب  گرم  هک  ییاج  اـت  .میزرو  صرح  وت  هب  ندیـسر  دوز  هب  نآ  اـب  هک  هد  رارق  اـم  يارب  یلمع  هتـسیاش ، لاـمعا  زا 
.میقاتشم نآ  يوس  هب  هک  دشاب  یتفلا  لحم  میریگ و  سنا  نآ  هب  هک  دشاب 

3/40

کیدزن يدنواشیوخ  گرم ،

اَْهنِم َُّونُّدلا  ُّبُِحن  ِیتَّلا  اَنَتَّماَح  ...ُتْوَْملا  َنوُکَی  یَّتَح  ...َْکَیلِإ  َریِصَْملا  ُهَعَم  ُئِْطبَتْسَن  اًلَمَع  ِلاَمْعَْألا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ْلَعْجا  َو 

( دـننامه  ) ام يارب  گرم  هک  ییاج  ات  .میرامـش  دـنُک  ار  وت  يوس  هب  تشگزاب  نآ  اب  هک  هد  رارق  ام  يارب  یلمع  هتـسیاش ، لامعا  زا  و 
ام کیدزن  دنواشیوخ 

.میراد تسود  ار  وا  هب  ندش  کیدزن  هک  دشاب 

3/40

گرم ندش  رضاح  اب  ادخ ، زا  تساوخرد 

ِباَْوبَأ ْنِم  ًابَاب  ُْهلَعْجا  َو  ِِهتَراَیِِزب ، اَنِزُْخت  َال  َو  ِِهتَفاَیِِـضب ، اَنِقُْـشت  َال  َو  اًـمِداَق ، ِِهب  اَنِْـسنآ  َو  اًِرئاَز ، ِِهب  اَنْدِعْـسَأَف  اَِـنب  ُهَْتلَْزنَأ  اَْـنیَلَع َو  ُهَتْدَرْوَأ  اَذِإَـف 
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َِکتَمْحَر ِحِیتاَفَم  ْنِم  اًحاَتْفِم  َو  َِکتَرِفْغَم ،

هزات نآ  هب  ار  ام  .نادرگ و  دنمتداعـس  نآ  ترایز  هب  ار  ام  يدروآ ، دورف  ام  رب  ار  نآ  يدومن و  دراو  ام  دزن  ار  نآ  هک  یماـگنه  سپ 
تشزرمآ و ياهرد  زا  يرد  ار  نآ  زاسن و  راوخ  ار  اـم  شرادـید  زا  .نکفیم و  تواقـش  هب  ار  اـم  وا  زا  ییاریذـپ  رد  .هد و  سنا  دراو 

.هد رارق  تتمحر  ياهدیلک  زا  يدیلک 

4/40

گرم عون  تساوخرد 

َنیِّرِصُم َال  َنیِصاَع َو  َْریَغ  َنِیِبئاَت  َنیِهِرْکَتْسُم ، َْریَغ  َنیِِعئاَط  َنیِّلاَض ، َْریَغ  َنیِدَتْهُم  اَْنتِمَأ 

5/40 .ناریمب هدننکنرارصا ، راکهنگ و  ریغ  ِناگدننک  هبوت  رابجا ، یب  ِنارادربنامرف  و  هارمگان ، ِناگتفای  هر  ار  ام 

گرم ماگنه  ناسآ ، نداد  ناج  تساوخرد 

...ِقاَیِّسلا َبْرَک  اَنِسُْفنَأ  یَلَع  ِتْوَْملا  َْدنِع  ِنآْرُْقلِاب  ْنِّوَه  َو 

1095 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2142 

http://www.ghaemiyeh.com


13/42 .نادرگ ناسآ  ام  رب  ار  ندنک  ناج  يراوشد  گرم ، ماگنه  نآرق  هلیسو  هب  و 

اه یناهنپ  هدرپ  گرم و  هتشرف 

ِبُویُْغلا ِبُجُح  ْنِم  اَهِْضبَِقل  ِتْوَْملا  ُکَلَم  یَّلََجت  َو 

13/42 .ددرگ راکشآ  اه  یناهنپ  ياه  هدرپ  زا  اه ،) ناج   ) نآ نتفرگ  يارب  گرم  هتشرف  و 

قارف زا  سرت  ياهریت  گرم و  نامک 

ِقاَرِْفلا ِهَشْحَو  ِمُهْسَِأب  اَیاَنَْملا  ِسْوَق  ْنَع  اَهاَمَر  َو 

13/42 .دریگ هناشن  اه  گرم  نامک  زا  ییادج ، تشحو  ياهریت  اب  ار  اه ) ناج   ) نآ و 

گرم رهز  زا  یماج 

ِقاَذَْملا َهَموُمْسَم  اًسْأَک  ِتْوَْملا  ِفاَعُذ  ْنِم  اََهل  َفاَد  َو 

.دزاس هتخیمآ  تسا -  دولآرهز  نآ  ندیشچ  هک  گرم -  نارکوش  زا  یماج  اه ،) ناج   ) نآ يارب  و 

13/42

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نید  رب  ناناملسم ، ندناریم 

ِِهتَِّلم یَلَع  اَنَّفََوت  َو 

20/42 .نامناریمب وا  نیئآ  رب  و 

ناملسم هدرم  ناشیک  مه 

ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  َرَبَغ  ْنَم  ْمُْهنِم َو  َفَلَس  ْنَم  اًعیِمَج  اَِننیِد  ِلْهَأ  ...ْنَع  ْزَواََجت  َّمُهَّللا 

ناشیا زا  هک  ره  ام ، ناشیک  مه  همه  زا  ادنوادخ 

55/45 .رذگرد زیخاتسر  زور  ات  هدنام ، هدنز  هک  ره  هدرم و  هتشذگرد و 

نارگمتس طّسوت  نید ، ياه  هناشن  ندناریم 

َِکنیِد ِِملاَعَم  ْنِم  َنوُِملاَّظلا  ُهَتاَمَأ  اَم  ِِهب  ِیْحَأ  َو 
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62/47 .نادرگ هدنز  ار  دننک  یم  وحم  تنید  ياه  هناشن  زا  نارگمتس  هچنآ  وا  اب  و 

هدنب ندناریم  تخب  کین  ببس 

اًدیِعَس ُهَْتیَّفََوت  َو  اًدیِمَح ، ُهَتْشَعَأَف  ُْهنَع ، َتیِضَر  ...ِِهب َو  َتِینُع  ْنَم  َِغلاَبَم  ِینْغَِّلب  َو 

هتشاد و هدنز  هدوتس ، ار  وا  ببـس  نیدب  سپ  يا ، هتـشگ  دونـشوخ  وا  زا  يا و  هتـشاد  تیانع  وا  هب  هک  ناسر  یـسک  تاجرد  هب  ارم  و 
.يا هدناریم  تخب  کین 

105/47

هدنب يوراشیپ  رد  يرون  نتفر  ندرم و 

ِِهنیِمَی ْنَع  ِْهیَدَی َو  َْنَیب  ُهُرُون  یَعْسَی  ْنَم  َهَتیَم  ِیْنتِمَأ  َو 

117/47 .تسا تکرح  رد  شتسار  تمس  زا  شیور و  شیپ  رد  شا  ییانشور  هک  یسک  ندرم  نوچمه  ناریمب ، ارم  و 

ناگدرم نتشگ  هدنز 

ِداَبِْعلا َتاَْومَأ  ِییُْحت  اَِهب  ِیتَّلا  ِهَرْدُْقلِاب  اًجَرَف  َْکنَُدل  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  اََنل  ْبَه  َو 

، ینک یم  هدنز  ار  هدرم  ناگدنب  نآ  اب  هک  يا  ییاناوت  هب  دوخ  بناج  زا  نم -  يادخ  يا  ار -  ام  و 
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13/48 .هد شیاشگ 

هدرم ياهرهش  هب  ندیشخب  یگدنز 

ِداَِلْبلا َْتیَم  ُرُْشنَت  اَِهب  ...ِیتَّلا  ِهَرْدُْقلِاب  اًجَرَف  َْکنَُدل  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  اََنل  ْبَه  َو 

13/48 .هد شیاشگ  یشخب ، یم  یگدنز  ار  هدرم  ياه  نیمزرس  نآ  اب  هک  يا  ییاناوت  هب  دوخ  بناج  زا  نم -  يادخ  يا  ار -  ام  و 

هدنب ندناریمن  نیگهودنا 

امَغ یَِهلِإ  اَی  ِینِْکلُْهت  َال 

.ناریمن نیگهودنا  ارم  نم ، يادخ  يا 

14/48

ناگدیرفآ همه  يارب  گرم ، ریدقت 

َِکب َرَفَک  ْنَم  َكَدَّحَو َو  ْنَم  َتْوَْملا  َکِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  َْتیَضَق  َکَناَْحبُس 

5/52 .يا هدز  مقر  دیزرو -  رفک  وت  هب  هکنآ  تسناد و  هناگی  ار  وت  هکنآ  تناگدیرفآ -  همه  يارب  ار  گرم  یهّزنم ! كاپ و 

گرم ناگدنشچ 

َتْوَْملا ُِقئاَذ  ٌّلُک  َو 

5/52 .دنتسه گرم  هدنشچ  همه  و 

هدنب رب  گرم ، ندنکفا  هیاس 

ُلَجَْألا ُهَّلَظَأ  ...ْدَق  ْنَم  َلاَءوُس  ...َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

9و8/52 .تسا هدنکفا  هیاس  وا  رب  گرم  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 

هدنب گرم  نتشگ  کیدزن 

ِیلَجَأ َباَِرْتقا  ...ْمَحْرا 

4/53 .نک محر  مگرم  ندش  کیدزن  رب 
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یتسار رب  هدنب ، ندناریم 

یِسْفَن ِقْدِّصلا  یَلَع  ِْضْبقا 

4/54 .ناریمب یتسار  رب  ارم 

شاداپ دزم 

هّزم

هدنب هب  تغارف ، هزم  ندناشچ 

...ُّبُِحت اَِمل  ِغاَرَْفلا  َمْعَط  ِیْنقِذَأ  َو 

125/47 .ناشچب نم  هب  يراد ، تسود  ار  هچنآ  هب ) نتخادرپ   ) يارب تغارف  معط  و 

هدنب هب  ششوک ، هزم  ندناشچ 

َكَْدنِع َْکیََدل َو  ُِفلُْزی  امِیف  ِداَِهتْجِالا  ...َمْعَط  ِیْنقِذَأ 

125/47 .ناشچب نم  هب  تسوت ، هاگرد  وت و  هاگشیپ  هب  یکیدزن  بجوم )  ) هچنآ رد  ار  ششوک  معط 
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هدنب هب  یتسردنت ، تیفاع و  هزم  ندناشچ 

ِیلَجَأ یَهَْتنُم  َیلِإ  ِهَِیفاَْعلا  َمْعَط  ِیْنقِذَأ  َو 

14/48 .ناشچب نم  هب  ما  یگدنز  تّدم  نایاپ  ات  ار  تیفاع  معط  و 

هدژم

هدنب هب  ادخ ، مشخ  زا  ینمیا  نداد  هدژم 

...َِکلَِذب ِینْرَِّشب  َو  َکِطْخُس ، ْنِم  اًناَمَأ  ِیل  ُْبتْکا  َو 

33/16 .هد هدژم  نآ  هب  ارم  سیونب و  میارب  ار  تمشخ  زا  ینمیا  و 

یهلا هدژم  نتخانش 

اَُهفِرْعَأ يَرُْشب  ِلِجْآلا  َنوُد  ِلِجاَْعلا  ِیف  َِکلَِذب  ِینْرَِّشب  َو 

33/16 .مسانشب ار  نآ  هک  يا  هدژم  .هد  هدژم  تمشخ ) زا  ینمیا   ) نآ هب  ارم  ترخآ ،)  ) هدنیآ زا  شیپ  ایند )  ) نونکا مه  و 

ادخ ناگدنب  هب  هدژم 

ِهَمْحَر ْنِم  اوُطَنْقَت  َال  ْمِهِـسُْفنَأ  یَلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِداَبِع  اَی  َْتُلق  ْنَأ  َكَداَبِع  ِِهب  َتْرََّشب  َو  َِکباَتِک ، ْنِم  َْتلَْزنَأ  امِیف  ُتْدَـجَو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
اًعیِمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ،

هک نم  ناگدـنب  يا  : » يدوـمرف هک  متفاـی  يا ، هداد  هدژم  نآ  هب  ار  تناگدـنب  يا و  هداتـسرفورف  هک  تباـتک  رد  نم  اـنامه  ادـنوادخ ،
2/50« .دزرمآ یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دیوشن  دیماان  ادخ  تمحر  زا  دیا ، هدرک  فارسا  دوخ  هرابرد 

يداش تّرسم 

لوؤسم

خزود لوؤسم  ناگتشرف 

ِهَنَزَْخلا ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

18و11و10/3 .خزود راد  هنازخ  ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

داب ياه  هنازخ  لوؤسم  ناگتشرف 
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ِحاَیِّرلا ِِنئاَزَخ  یَلَع  ِماَّوُْقلا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

15و11و10/3 .اهداب هنیجنگ  رب  نارادمامز  ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

یلوؤسم ره  هن  هدنب ، هاگتساوخرد  ادخ 

ِیَتلَأْسَم ُعِضْوَم  ٍلوُؤْسَم  ِّلُک  َنوُد  َيَالْوَم  اَی  َْتنَأَف 

.دوش تساوخرد  وا  زا  هک  یلوؤسم )  ) ره هن  ییوت ، متساوخرد  هاگیاج  نم -  رورس  يا  سپ - 

8/28

بحتسم

تاّبحتسم نتسب  راک  هب  زا  هدنب ، نتشادنزاب 

َِکتَّنُس ِلاَمِْعتْسا  ...ْنَع  ِماَم  _ ِتْهِالِاب ِیْنلَغْشَت  َال  َو 
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9/7 .رادمزاب دوخ  ّتنس  ماجنا  زا  هودنا  مغ و  ببس  هب  ارم  و 

یّبحتسم روما  ندوبن  هدنب  يوگانث 

...ٌهَّنُس اَِهئاَیْحِِإب  َّیَلَع  ِیْنُثت  َال  َو 

17/32 .دیاتس یم  ارم  شنتخاس  هدنز  رطاخ  هب  یّبحتسم  لمع )  ) هن و 

بحتسم يرترب  تفارش و 

َکِضوُُرف ِِفئاَظَو  ْنِم  ُْتلَفْغَأ  اَم  ِرِیثَک  َعَم  ٍهَِلفاَن  ِلْضَِفب  َْکَیلِإ  ُلَّسََوتَأ  ُتَْسل  َو 

18/32 .مدومن تلفغ  تابجاو  طیارش  زا  يرایسب  زا  هکنآ  اب  میوج ، یمن  لّسوت  تیوس  هب  ّبحتسم  لمع )  ) ِتلیضف اب  هاگ  چیه  نم  و 

میقتسم

ادخ ندوب  میقتسم  طارص  هار و  رب 

ٍمیِقَتْسُم ٍطاَرِص  یَلَع  َکَّنِإ 

6/23 .یتسار هار  رب  وت  هک  یتسرد  هب 

هرخسم

ندشن ادخ  ادخ و  ناگدیرفآ  هرخسم 

ََکل ایِرْخُس  َال  َو  َکِْقلَِخل ، اًوُزُه  ِینْذِخَّتَت  َال  َو 

دوخ هرخسم  تناگدیرفآ و  هدنخ  ببس  ارم  و 

124/47 .هدن رارق 

ناناملسم

ناناملسم همه  هرابرد  نآ  لومش  و  نادنزرف ، دوخ و  يارب  ادخ  زا  تساوخرد 

...يَِدلَِول یِسْفَِنل َو  َُکْتلَأَس  يِذَّلا  َْلثِم  ...ِتاَِملْسُْملا  َنیِِملْسُْملا َو  َعیِمَج  ِطْعَأ  َو 

12/25 .شخبب مدومن ، تساوخرد  وت  زا  منادنزرف  دوخ و  يارب  هچنآ  ِدننام  ناملسم ، نانز  نادرم و  همه  هب  و 
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ناناملسم ياهزرم  نتخاس  راوتسا 

َِکتَّزِِعب َنیِِملْسُْملا  َروُُغث  ْنِّصَح  ...َّمُهَّللا 

1/27 .امرف راوتسا  ار  ناناملسم  ياهزرم  دوخ ، تّزع  هب  ادنوادخ 

ناناملسم ریبدت  نتخاس  دنمورین 

ِماَلْسِْإلا ِلْهَأ  َلاَِحم  َِکلَِذب  ِّوَق  َّمُهَّللا َو 

7/27 .شخب تّوق  ار  ناناملسم  ریبدت  نآ ، هلیسو  هب  ادنوادخ و 

ناناملسم يارب  يروما ، تساوخرد 

َِکتَداَبِِعل ْمِِهَتبَراَُحم  ْنَع  ْمُهْغِّرَف  َو  ْمَُهلاَْومَأ ، ِِهب  ْرِّمَث  َو  ْمُهَراَیِد ، ِِهب  ْنِّصَح  َو 

زاس و راوتسا  ار  ناشیاهرهش  نآ ، هلیسو  هب  و 
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7/27 .زاس هدوسآ  شیوخ  تدابع  يارب  نمشد ، اب  گنج  هب  یمرگرس  زا  ار  ناشرطاخ  ازفیب و  ار  ناشیاه  تورث 

ناکرشم اب  ناناملسم  گنج 

َنیِکِرْشُْملا َنِم  ْمِِهئاَزِِإب  ْنَم  یَلَع  َنیِِملْسُْملا  َنِم  ٍهَیِحاَن  ِّلُِکب  ُزْغا  َّمُهَّللا 

8/27 .راد لیسگ  دننآ ، لباقم  رد  هک  یناکرشم  اب  گنج  هب  ار  هیحان  ره  ناناملسم  ادنوادخ 

( گنج رد   ) ناگتشرف هلیسو  هب  ناناملسم ، ندومن  يرای 

...َنِیفِدُْرم َكِْدنِع  ْنِم  ٍهَِکئاَلَِمب  ْمُهْدِْدمَأ  َو 

8/27 .امرف يرای  دنیآ ، یپرد  یپ  هک  یناگتشرف  اب  دوخ  بناج  زا  ار  نانآ  و 

ناکرشم تسکش  و  ناگتشرف ، طّسوت  ناناملسم  يرای 

اًرْسَأ َکِضْرَأ َو  ِیف  اًْلتَق  ِباَرُّتلا  ِعَطَْقنُم  َیلِإ  ْمُهوُفِشْکَی  یَّتَح  َنِیفِدُْرم  َكِْدنِع  ْنِم  ٍهَِکئاَلَِمب  ْمُهْدِْدمَأ  َو 

هب ار  ناکرشم )  ) اهنآ نتفرگ ، ریسا  نتشک و  اب  ات  .امرف  يرای  دنیآ ، یپرد  یپ  هک  یناگتشرف  اب  دوخ  بناج  زا  ار  ناناملـسم )  ) نانآ و 
8/27 .دننارب تنیمز  رد  كاخ  ياهتنا 

ناناملسم یحاون  هب  ناکرشم ، یگریچ  مدع 

َنیِِملْسُْملا ِفاَرْطَأ  ِلُواَنَت  ْنَع  َنیِکِرْشُْملِاب  َنیِکِرْشُْملا  ِلَغْشا  َّمُهَّللا 

.رادزاب ناناملسم ، یحاون  هب  یگریچ  زا  نادرگ و  لوغشم  ناکرشم  هب  ار  ناکرشم  ادنوادخ 

10/27

ناناملسم رامش )  ) ندش هتساک  زا  دنوادخ ، يریگولج 

ْمِهِصُّقَنَت ْنَع  ِصْقَّنلِاب  ْمُهْذُخ  َو 

10/27 .شاب ریگولج  ناناملسم )  ) نتساک زا  ناکرشم ،)  ) اهنآ ددع  نتساک  اب  و 

ناناملسم هیلع  ندومن  عمجت  زا  ناکرشم ، نتشادزاب 

ْمِْهیَلَع ِداَِشتْحِالا  ِنَع  ِهَقْرُْفلِاب  ْمُهْطِّبَث  َو 
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10/27 .راد ناشزاب  ناناملسم  ّدض  رب  ندمآ  درگ  زا  ناکرشم ،)  ) نانآ نایم  ینکفا  هقرفت  اب  و 

ناناملسم ياهزرم  رد  ینمیا  زا  دعب  دهاجم ، يارب  تداهش  ریدقت 

َنیِِملْسُْملا ُفاَرْطَأ  َنَمَْأت  ْنَأ  ...َدْعَبَف  ِهَداَهَّشلِاب  َُهل  َْتیَضَق  ...ْنِإَف 

.تسا هدش  نمیا  ناناملسم  ياهزرم  هک  دشاب  نآ  زا  دعب  يدز ، مقر  شیارب  ار  تداهش  رگا  سپ 

15/27
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شا هناخ  روما  رد  وجگنج ، نیشناج  ِناملسم  شاداپ 

...ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

شاداپ نوگمه  گنـسمه و  ار  يو  سپ  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
.هد شاداپ  وا ،

16/27

وجگنج هداوناخ  زا  يرادهگن  رد  ناملسم  شاداپ 

ُهْـضِّوَع َو  ٍْلثِِمب ، اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ...ِِهتَْبیَغ  ِیف  ِهیِِفلاَخ  َدَّهَعَت  ْوَأ  ِهِراَد ، ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْـسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
ِِهب یَتَأ  اَم  َروُرُس  َمَّدَق َو  اَم  َعْفَن  ِِهب  ُلَّجَعَتَی  اًرِضاَح  اًضَوِع  ِِهْلِعف  ْنِم 

يرادهگن ار  شا  هداوناخ  وا  دوبن  رد  ای  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
يداش هداتسرف و  شیپ  هچنآ  دوس  هک  نک  اطع  دقن  ِضوع  ار  شراک  هد و  شاداپ  وا ، شاداپ  نوگمه  گنـسمه و  ار  يو  سپ  درک ،

.دنک تفایرد  يدوز  هب  هداد ، ماجنا  ار  هچنآ 

16/27

وجگنج هب  کمک  رد  ناملسم  شاداپ 

ْوَأ ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ...ٍداَتِِعب  ُهَّدَمَأ  ْوَأ  ِِهلاَم ، ْنِم  ٍهَِفئاَِطب  ُهَناَعَأ 

يرای دوخ  ییاراد  زا  يا  هراپ  هب  ار  وا  ای  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
16/27 .هد شاداپ  وا ، شاداپ  نوگمه  گنسمه و  ار  يو  سپ  دومن ، کمک  گنج  گرب  زاس و  اب  ار  وا  ای  داد ،

داهج هب  وجگنج ، ِقّوشم  ِناملسم  شاداپ 

ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ...ٍداَهِج  یَلَع  ُهَذَحَش  ْوَأ  ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ار يو  سپ  درک ، قیوشت  داهج  رب  ار  وا  ای  دش ، نیشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملسم  ره  ادنوادخ و 
16/27 .هد شاداپ  وا ، شاداپ  نوگمه  گنسمه و 

اعد اب  وجگنج  ندرک  یهارمه  رد  ناملسم  شاداپ 
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ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ...ًهَوْعَد  ِهِهْجَو  ِیف  ُهَعَْبتَأ  ْوَأ  ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ور نآ  هب  هک  یتهج  رد  اعد  اب  ار  وا  ای  دـش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  اـی  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
، وا شاداپ  نوگمه  گنسمه و  ار  يو  سپ  دومن ، یهارمه  دروآ 
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16/27 .هد شاداپ 

وجگنج يوربآ  ِظفاح  ِناملسم  شاداپ 

ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ًهَمْرُح ، ِِهئاَرَو  ْنِم  َُهل  یَعَر  ْوَأ  ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

؛ تشادـهگن وا  دوبن  رد  ار  شیوربآ  ای  دـش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
16/27 .هد شاداپ  وا ، شاداپ  نوگمه  گنسمه و  ار  يو  سپ 

مالسا رما  ببس  هب  ینارگن  ناملسم و 

َنیِِدباَْعلا ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ...ٌفْعَض  ِِهب  َدَعَقَف  ٍداَهِِجب  َّمَه  ْوَأ  اًوْزَغ ، يَوَنَف  ...ِماَلْسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ار وا  یناوتان  اّما  دومن ، داهج  گنهآ  و  درک ، گنج  دـصق  ور  نیا  زا  تخاـس ، نارگن  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
17/27 .سیونب ناگدننک  تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  تشادزاب ؛

صاخ ياه  یگژیو  اب  یناملسم  ِنتفرگ  رارق  ادهش  هرمز  رد 

ِِهب ْتَأَْطبَأ  ْوَأ  ٌفْعَض ، ِِهب  َدَعَقَف  ٍداَهِِجب  َّمَه  ْوَأ  اًوْزَغ ، يَوَنَف  ْمِْهیَلَع ، ِكْرِّشلا  ِلْهَأ  ُبُّزََحت  ُهَنَزْحَأ  َو  ِماَلْـسِْإلا ، ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْـسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
َنیِدِهاَج _ ُْملا َباََوث  َُهل  ْبِجْوَأ  َو  َنیِِدباَْعلا ، ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ...ٌهَقاَف 

ار وا  مالسا  رما  هک  یناملسم  ره  ادنوادخ و 

یناوتان اّما  دومن ، داهج  گنهآ  و  درک ، گنج  دصق  ور  نیا  زا  دومن ، شنیگهودنا  ناشیا ، ّدض  رب  ناکرشم  عامتجا  تخاس و  نارگن 
بجاو وا  يارب  ار  نادـهاجم  شاداپ  سیونب و  ناگدـننک  تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  تشاداو ؛ گنرد  هب  ار  وا  رقف  ای  تشادزاـب ، ار  وا 

17/27 .نادرگ

ناملسم نز  درم و  ره  هب  ندناسرن ، رازآ 

ٍهَِملْسُم ٍِملْسُم َو  ...ِّلُک  يَذَأ  ْنَع  ِینْعَْنما  َو 

1/39 .رادزاب ناملسم  نز  درم و  ره  هب  ندناسر  رازآ  زا  ارم  و 

هعمج نابرق و  زور  رد  ناناملسم ، عامتجا 

َکِضْرَأ ِراَْطقَأ  ِیف  َنوُعِمَتُْجم  ِهِیف  َنوُِملْسُْملا  َو  ٌنوُْمیَم ، ٌكَراَبُم  ٌمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 

.دنیآ یم  مه  درگ  تنیمز  فارطا  رد  ناناملسم  نآ ، رد  هتسجخ و  كرابم و  تسیزور  نیا  ادنوادخ 
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1/48

ناسرت بغار و  بلاط ، ناناملسم 

ُبِهاَّرلا ُبِغاَّرلا َو  ُِبلاَّطلا َو  ْمُْهنِم َو  ُِلئاَّسلا  ُدَهْشَی  َکِضْرَأ ، ِراَْطقَأ  ِیف  َنوُعِمَتُْجم  ِهِیف  َنوُِملْسُْملا  َو 

یم رـضاح  یگمه  نانآ  ناسرت ، ناهاوخ و  ایوج و  هدننک و  تساوخرد  دـنیآ ، یم  مه  درگ  تنیمز  فارطا  رد  ناناملـسم  نآ ، رد  و 
1/48 .دنوش

ناناملسم ياه  هتساوخ  هب  ادخ ، ییانیب 
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ْمِهِِجئاَوَح ِیف  ُرِظاَّنلا  َْتنَأ  ...ُِبلاَّطلا َو  ْمُْهنِم َو  ُِلئاَّسلا  ُدَهْشَی  َکِضْرَأ ، ِراَْطقَأ  ِیف  َنوُعِمَتُْجم  ِهِیف  َنوُِملْسُْملا  َو 

رب هدننیب  وت  دنوش و  یم  رـضاح  یگمه  نانآ  ایوج ، هدننک و  تساوخرد  دنیآ ، یم  مه  درگ  تنیمز  فارطا  رد  ناناملـسم  نآ ، رد  و 
.یتسه ناشیاهزاین 

1/48

تشم

ادخ تردق )  ) هجنپ رد  ناگدنب ، ندرک  حبص 

َِکتَْضبَق ِیف  اَنْحَبْصَأ 

.میدرک حبص  وت  تردق ) تحت   ) هجنپ رد  ام 

10/6

هدنب ندوب  ادخ  تردق )  ) تشم رد 

َِکتَْضبَق ِیف  َكُْدبَع َو  یِّنِإَف 

5/21 .ماوت تشم  رد  وت و  هدنب  نم  نوچ 

ناکرشم

ناکرشم يدنسرخانو  ادخ  رما  ندش  راکشآ 

َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  َو  َُکتَِملَک ، ْتَلَع  َو  َكُْرمَأ ، َرَهَظ  یَّتَح  ْمِهِراَرَق  ِهَحُوبُْحب  ِیف  ْمِْهیَلَع  َمَجَه  َو 

یمن ناکرـشم  هچ  رگا  .دـیدرگ  دـنلب  وت ، نخـس  دـش و  راکـشآ  وت  ناـمرف  هکنیا  اـت  .درب  موـجه  ناـنآ  رب  ناـشهاگرارق ، ناـیم  رد  و 
22و21/2 .دندیدنسپ

ناکرشم اب  گنج 

َنیِکِرْشُْملا َنِم  ْمِِهئاَزِِإب  ْنَم  یَلَع  َنیِِملْسُْملا  َنِم  ٍهَیِحاَن  ِّلُِکب  ُزْغا  َّمُهَّللا 

8/27 .راد لیسگ  دننآ ، لباقم  رد  هک  یناکرشم  اب  گنج  هب  ار  هیحان  ره  ناناملسم  ادنوادخ 

ناهنپ یناشن  مان و  اب  كرشم ، نامدرم 
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ْمُُهتاَفِص ْمُهُءواَمْسَأ َو  یَفَْخت  َنیِذَّلا  ِكْرِّشلا ، ِمَمُأ  ِِرئاَس  ...ِْدنِْهلا َو  َنِم  ِداَِلْبلا  ِراَْطقَأ  ِیف  َكَءاَدْعَأ  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

اه و مان  هک  كرشم ، ياه  تّما  رگید  دنه و  زا  دنـشاب  هک  يرهـش  ره  رد  نک ، راچد  تشونرـس  نیدب  ار  تنانمـشد  همه  ادنوادخ و 
9/27 .تسا ناهنپ  ناشیاه  هناشن 

ناکرشم نتشاداو  دوخ  هب 

َنیِِملْسُْملا ِفاَرْطَأ  ِلُواَنَت  ْنَع  َنیِکِرْشُْملِاب  َنیِکِرْشُْملا  ِلَغْشا  َّمُهَّللا 

10/27 .رادزاب ناناملسم ، یحاون  هب  یگریچ  زا  نادرگ و  لوغشم  ناکرشم  هب  ار  ناکرشم  ادنوادخ 

ناکرشم هرابرد  هدنب ، تساوخرد 

ْمِْهیَلَع ِداَِشتْحِالا  ِنَع  ِهَقْرُْفلِاب  ْمُهْطِّبَث  َو  ْمِهِصُّقَنَت ، ْنَع  ِصْقَّنلِاب  ْمُهْذُخ  َو 

درگ زا  نانآ ، نایم  ینکفا  هقرفت  اب  .شاب و  ریگولج  ناناملسم )  ) نتساک زا  ناشددع ، نتساک  اب  و 
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10/27 .راد ناشزاب  ناناملسم  ّدض  رب  ندمآ 

ْنَع ْمُْهنِّبَج  َو  ِلاَجِّرلا ، َِهلَزاَنُم  ْنَع  ْمُهَناَکْرَأ  ْنِهْوَأ  َو  ِلاَِیتْحِالا ، ِنَع  ْمَُهبُوُلق  ْلِهْذَأ  َو  ِهَّوُْقلا ، َنِم  ْمُهَناَدـْبَأ  َو  ِهَنَمَْألا ، َنِم  ْمَُهبُوُلق  ِلْخَأ  َّمُهَّللا 
َو ْمُهَتَکْوَش ، ِِهب  ُدُـصَْحت  ْمُهَِرباَد َو  ِِهب  ُعَطْقَت  ٍرْدـَب ، َمْوَی  َِکْلعِفَک  َکِسَْأب  ْنِم  ٍسْأَِبب  َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  اًدـْنُج  ْمِْهیَلَع  ْثَْعبا  َو  ِلاَْطبَْألا ، ِهَعَراَـقُم 

ْمُهَدَدَع ِِهب  ُقِّرَُفت 

ار ناشمادنا  زاس و  ربخ  یب  ییوج  هراچ  زا  ار  ناشیاه  بلق  راد و  یهت  تّوق  زا  ار  ناشیاه  نت  شمارآ و  زا  ار  ناشیاه  لد  ادـنوادخ ،
باذع زا  یباذع  اب  ار  تناگتـشرف  زا  یهاپـس  نانآ  رب  ناسرتب و  ناروالد  اب  راکیپ  زا  ار  ناشیا  نادرگ و  تسـس  نادرم  اب  ندیگنج  زا 

ناشدادعت يزادنارب و  ار  ناشتبالص  یتخس و  يزاس و  نک  هشیر  ار  ناشیا  ببس ، نیدب  ات  .ردب  زور  رد  تراک  دننام  .تسرفب  تیاه 
11/27 .یشاپب مه  زا  ار 

ْلَعْجا َو  ِلوُح ، _ ُْملِاب اَهْعَْرفا  َو  ِفوُذـُْقلِاب ، اَْهیَلَع  َّحـِلَأ  َو  ِفوُسُْخلِاب ، ْمُهَداَِلب  ِمْرا  َو  ِءاَوْدَْألِاب ، ْمُهَتَمِعْطَأ  َو  ِءَابَْولِاب ، ْمُهَهاَـیِم  ْجُْزما  َّمُهَّللا َو 
ِمِیلَْألا ِمْقُّسلا  ِمیِقُْملا َو  ِعوُْجلِاب  ْمُْهبِصَأ  ْمُْهنِم ، اَهَنوُصُح  ْعَْنما  َو  ْمُْهنَع ، اَهِدَْعبَأ  َکِضْرَأ َو  ِّصَحَأ  ِیف  ْمُهَرَیِم 

ار نآ  هتـسویپ  ربورف و  نـیمز  رد  ار  ناشیاهرهــش  زیمآرد و  ْضارما  هـب  ار  ناـشیاه  یندروـخ  اـبو و  هـب  ار  ناـشیاه  بآ  ادـنوادخ و 
نیرت و تکرب  یب  رد  ار  ناشیاه  هقوذآ  زاس و  راچد  یلاسکشخ  یطحق و  هب  ار  نآ  امرف و  نارابگنس 

كاـندرد يراـمیب  مئاد و  یگنـسرگ  راـچد  ار  ناـنآ  رادزاـب ، اـهنآ  زا  ار  نآ  ياـه  هاـگهانپ  هد و  رارق  دوخ  نیمز  طاـقن )  ) نیرترود
12/27 .نادرگ

ناکرشم عّمجت  زا  ناملسم ، ندش  نیگهودنا  شاداپ 

...َنیِِدباَْعلا ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ...ٌفْعَض  ِِهب  َدَعَقَف  ...اًوْزَغ  يَوَنَف  ْمِْهیَلَع ، ِكْرِّشلا  ِلْهَأ  ُبُّزََحت  ُهَنَزْحَأ  ...ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ار وا  یناوتان  اّما  درک ، گنج  دـصق  ور  نیا  زا  دومن ، شنیگهودـنا  ناـشیا ، ّدـض  رب  ناکرـشم  عاـمتجا  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
17/27 .سیونب ناگدننک  تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  تشادزاب ؛

ناکرشم يوس  هب  ادخ ، مشخ 

َنیِکِرْشُْملا َیلِإ  ِبَضَْغلِاب  ْلِمَف 

3/36 .نادرگب ناکرشم  يوس  هب  ار  مشخ  سپ 

ّتیلوغشم

( ّقح هار  هب   ) ناگدش توعد  تحیصن  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نتشگ  لوغشم 
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َِکتَوْعَد ِلْهَِأل  ِحْصُّنلِاب  اَهَلَغَش  َو 

15/2 .تخاس لوغشم  تتوعد  ِناگدنریذپ  هب  ندرک  تحیصن  هب  ار  دوخ  و 

زا ناگتشرف  ّتیلوغشم  مدع  و  یهلا ، حیبست 
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نآ

...ُتاَوَهَّشلا َکِحِیبْسَت  ْنَع  ْمُُهلَغْشَت  َال  ...َنیِذَّلا  َو 

7/3 (... دراد یمنزاب   ) دزاس یمن  لوغشم  وت  حیبست  زا  ار  اهنآ  یناسفن ، ياه  شهاوخ  هک  اهنامه  و 

هودنا هب  هدنب ، نتخاسن  لوغشم 

َکِضوُُرف ِدُهاَعَت  ْنَع  ِماَم  _ ِتْهِالِاب ِیْنلَغْشَت  َال  َو 

9/7 .رادمزاب دوخ  تابجاو  تیاعر  زا  هودنا  مغ و  ببس  هب  ارم  و 

ادخ دای  هب  ناگدنب ، بولق  ندنادرگ  لوغشم 

ٍرْکِذ ِّلُک  ْنَع  َكِرْکِِذب  اََنبُوُلق  ْلَغْشا  َو 

1/11 .زاس لوغشم  يدای  ره  زا  دوخ  دای  هب  ار  ام  ياه  لد  و 

َكِرْکِِذب ُْهلَغْشا  َو  ...

10/21 .راد لوغشم  تدای  هب  ار  نآ  و 

ادخ نانمشد  هب  ناطیش ، نتخاس  لوغشم 

َِکئاَدْعَأ ِضْعَِبب  اَّنَع  ُْهلَغْشا  َو 

4/17 .امن مرگرس  تنانمشد  یخرب  هب  ام  ياج  هب  ار  وا  و 

ادخ تدابع  زا  ندش  هتشادزاب  ّتیلوغشم و 

ِِهب ُماَم  _ ِتْهِالا ِیُنلَغْشَی  اَم  ِینِفْکا  َو 

دزاس یم  ملوغشم  نآ  هب  مامتها  هچنآ  زا  ارم  و 

3/20 .نک تیافک 

ادخ زا  ندنامزاب  يزور و  بسک  هب  ندشن  لوغشم 

ِبَلَّطلِاب َِکتَداَبِع  ْنَع  َلِغَتْشَأ  اَلَف  ٍباَِستْحا ، ِْریَغ  ْنِم  ِیْنقُزْرا  َو 
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24/20 .موشن نتسج  يزور  ِمرگرس  وت  تدابع  ياج  هب  ات  هد ، يزور  باسح  یب  ارم  و 

ادخ زا  تعاطا  هب  هدنب ، سفن  نتخاس  لوغشم 

...َّیَلَع ُدِرَی  اَم  ِّلُک  ْنَع  یِسْفَن  َِکتَعاَِطب  ْلَغْشا  َو 

9/21 .راد لوغشم  شیوخ  تعاط  هب  دسرب ، نم  هب  هچ  ره  زا  ارم  و 

ناشدوخ هب  ناکرشم ، نتخاس  لوغشم 

...َنیِکِرْشُْملِاب َنیِکِرْشُْملا  ِلَغْشا  َّمُهَّللا 

.نادرگ لوغشم  ناکرشم  هب  ار  ناکرشم  ادنوادخ 

10/27

یهلا هدش  تنامض  ِقزر )  ) هب هدنب ، لاغتشا  عطق  ببس 

َُهل َهَیاَفِْکلا  َْتنِمَض  اَِمب  ِلاَِغتْشِِالل  اًمْسَح  ...َِکباَتِک  ِیف  َکِمَسَق  ْنِم  ُهَتْعَْبتَأ  َو  َِکیْحَو ، ِیف  َِکتَدِع  ْنِم  ِِهب  َتْحَّرَص  اَم  ْلَعْجا  َو 

نایب دوخ  یحو  رد  هک  ار  يراکشآ  ياه  هدعو  و 
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هدومرف تنامـض  ار  نآ  تیافک  دوخ  هچنآ  هب  ام  لاغتـشا  عطق  بجوم  يا ، هدروآ  تباتک  رد  ار  دوخ  دنگوس  نآ  یپ  رد  يا و  هدومن 
.هد رارق  يا 

3/29

ادخ ریغ  هب  ناگدنب ، نتخاسن  لوغشم 

َكِْریَِغب َْکنَع  اَْنلَغْشَت  َال  َو 

.نکن لوغشم  يرگید  هب  تدوخ  زا  ار  ام  و 

4/36

اهوزرآ هب  ندش  مرگرس 

ِهِروُرُغ ِعَدُِخب  ْمُهَعَطْقَیَف  ِلَمَْعلا  ِنَع  ُلَمَْألا  ُمِهِْهُلی  َْمل  ...َنیِذَّلا  َراَثآ  اَِنب  َوُفْقَت  َو 

9/42 .درادزاب شا  هدنبیرف  ياه  گنرین  اب  ار  اهنآ  ات  درکن  مرگرس  کین )  ) راک زا  ار  نانآ  وزرآ ، هک  ینادرگ  یناسک  یپ  رد  ار  ام  و 

( ایند بلط  هب  ، ) هدنب نتخاسن  لوغشم 

ُهُْریَغ یِّنَع  َکیِضُْری  َال  اَّمَع  َِکب  اَّلِإ  ُهُکِرْدُأ  َال  اَِمب  ِیْنلَغْشَت  َال  َو 

، دنک یمن  دونـشوخ  نم  زا  ار  وت  نآ  زج  هک  يزیچ  زا  ات  امنم ، لوغـشم  وت ، کمک )  ) هب رگم  مبای ، یمنرد  ار  نآ  هک  يزیچ  هب  ارم  و 
.منام زاب 

108/47

یتخس زین  جنر و  تّقشم 

تروشم

هدنب اب  ناگیاسمه ، تروشم 

ْمِهِریِشَتْسُم ِهَحَصاَنُم  ...ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

2/26 .هد قیفوت  ناش ، هدننک  تروشم  نداد  دنپ  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 

راکشآ دوهشم 
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هدارا ّتیشم 

هارمه بحاصم 

تحلصم

تسا نآ  رد  هدنب  تحلصم  هچنآ  ندادن  ماجنا  ببس 

اَُهتَحَلْصَم ِهِیف  اَم  ِْمقُأ  َْمل  اَْهنَع َو  ُتْزَجَع  یِسْفَن  َیلِإ  ِینَْتلَکَو  ْنِإ  َکَّنِإَف  يِرُومُأ ، ِعیِمَج  ِیف  ِیل  ْرُْظنا  َو 

نآ رد  نم  تحلـصم  ار  هچنآ  مزجاع و  نآ  ماـجنا  زا  يراذـگاو ، دوخ  هب  ارم  رگا  هک  .اـمرف  رظن  نم  دوس )  ) هب میاـهراک  ماـمت  رد  و 
.مهدن ماجنا  تسا ،

3/22
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تبیصم

راگزور تبیصم  زا  ادخ  هب  ندرب  هانپ 

ُناَمَّزلا اَنَبُْکنَی  ...ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو 

6/8 .دیامن یتخس  راچد  ار  ام  هنامز  هکنیا  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

تبیصم نیرت  گرزب 

يَْربُْکلا ِهَبیِصُْملا  ...َنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو 

.تبیصم نیرت  گرزب  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

9/8

تبیصم نتشگ  راومه 

َِکتَدِجْوَم َعَم  ٌءاَوَس  ٍهَئِزْرَم  ُّلُک  َو 

9/14 .تسا یندشراومه  وت  بضغ  اب  يا  يراتفرگ  ره  و 

تبیصم زا  هدنب ، نتشاد  هگن 

َهَهیِرَْکلا یِقَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

33/32 .ینک یم  يرادهگن  اه  يدنیاشوخان  زا  وت  انامه  ادنوادخ 

( ناضمر  ) نتفر هب  ناراد ،) هزور   ) تبیصم

اَنِرْهَِشب اَنَتَبیِصُم  ُْربْجا 

.نک ناربج  نام  هام  نتفر )  ) رد ار  ام  تبیصم 

48/45

تبیصم هب  هدنب ، نتخاسن  بوکنم 

ِیئاََهب اََهل  ُبَهْذَی  ًهَعِراَق  ِینْعَْرقَت  َال  َو 
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121/47 .نکن دراو  دورب ، نیب  زا  میوربآ  نآ ، اب  هک  یگرزب  تبیصم  نم  رب  و 

بئاصم مشچ  هدننادرگروک  ادخ ،

اَهَتْسَمَط ٍثاَدْحَأ  ُِنیْعَأ  ...ْنِم  ْمَک  َو 

11/49 .يدنادرگ روک  هک  ینیرفآ  تبیصم  ياه  مشچ  رایسب  هچ  و 

قباطم

شناهن اب  نآ  راکشآ  تقباطم  ساپس و 

ِهَّیِّنلا ِقْدِِصل  ٌْقفَو  ُُهنِطَاب  َو  ِِهنِطاَِبل ، ٌْقفَو  ُهُرِهاَظ  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

43و36/47 .دشاب قفاوم  هناقداص  ّتین  اب  شنطاب  دشاب و  ناوخمه  شنطاب  اب  شرهاظ  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

مار عیطم 

تاعبت ملاظم 

تمایق داعم 

ترشاعم

يراتفر شوخ  هب  نارشاعم ، تناها  رییغت 

ِهَرْشِْعلا َمَرَک  َنیِِسباَلُْملا  ِّدَر  ْنِم  ...ِیْنلِْدبَأ 
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7/20 .امرف لّدبم  يراتفر  شوخ  هب  ار  نارشاعم  تناها  نم  هرابرد 

ناضمر ترشاعم  ندوبن  هدیهوکن 

ِهََسباَلُْملا ِمیِمَذ  َال  َو  ِهَبَحاَصُْملا ، ِهیِرَک  َْریَغ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

35/45 .تسین هدیهوکن  شترشاعم  دنسپان و  شا  یهارمه  هک  وت  رب  دورد 

اوادم هجلاعم 

تراجت هلماعم 

ندعم

یهلا ناسحا  نداعم  ندشن  دوبان 

یَنْفَت َال  َِکناَسْحِإ  َنِداَعَم  َّنِإ 

.دوش یمن  انف  تناسحا  نداعم  هک  یتسرد  هب 

50/45

تخانش تفرعم 

فورعم

فورعم هب  رما  قیفوت 

ِفوُْرعَْملِاب ِْرمَْألا  ...ِْریَْخلا َو  ِلاَمِْعتْسِال  ...اَنْقِّفَو  َو 

18/6 .هد قیفوت  فورعم ، هب  رما  یکین و  ماجنا  يارب  ار  ام  و 

ینامرفان تیصعم 

انعم

یقاب ییانعم  اب  یساپس 

ِْهَیلِإ ُفِرَْصنَی  یًنْعَم  ...ِدْمَْحِلل  َیَِقب  اَم  ...ُدْمَْحلا  َکَلَف 
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17/45 .دشاب هتشاد  دوجو  ددرگزاب ، نآ  هب  هک  ییانعم  ْشیاتس  يارب  هک  اجنآ  ات  تسوت ، يارب  شیاتس  سپ 

نّیعم

نارادناج يارب  مولعم ، يزور 

ِِهقْزِر ْنِم  اًموُسْقَم  اًمُوْلعَم  اًتُوق  ْمُْهنِم  ٍحوُر  ِّلُِکل  َلَعَج  َو 

5/1 .داد رارق  شقزر  زا  يا  هدش  تمسق  ِمولعم  ناشیا ، زا  يرادناج  ره  يارب  و 

نارادناج يارب  یگدنز ، رد  ینّیعم  نایاپ  مولعم و  تّدم 

اًدوُدْحَم اًدَمَأ  َُهل  َبَصَن  َو  اًتُوقْوَم ، اًلَجَأ  ِهاَیَْحلا  ِیف  َُهل  َبَرَض  َُّمث 

6/1 .داد رارق  دودحم  ینامز  شیارب  و  دومن ، نّیعم  صاخ  يدمآرس  یگدنز ، رد  شا ) هدیرفآ   ) وا يارب  سپس 

زور بش و  يارب  نّیعم ، نایاپ  مولعم و  تّدم 
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اًدوُدْمَم اًدَمَأ  َو  اًدوُدْحَم ، ادَح  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  ِّلُِکل  َلَعَج  َو 

3/6 .دومرف ررقم  مولعم  ینامز  نیعم و  ینایاپ  کی  ره  يارب  و 

هناگجنپ ياهزامن  تاقوا  دودح و  ندنادرگ  نّیعم 

َتْدَّدَح ِیتَّلا  اَهِدوُدُِحب  ِسْمَْخلا  ِتاَوَلَّصلا  ِتِیقاَوَم  یَلَع  ِهِیف  اَنِْفق  َو 

8/44 .امرف هاگآ  يدومن ، صخشم  هک  شدودح  اب  هناگجنپ ، ياهزامن  تاقوا  رب  نآ  رد  ار  ام  و 

یشورفرخف ترخافم 

لصْفَم

هدنب ياه  لصفم  ندش  هراپ 

ِیلاَصْوَأ ْتَعَّطَقَت  ...اَذِإ  ِیلاَح  ...ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو 

6/53 .نک محر  دوش ، هراپ  هراپ  ملصافم  هک  یماگنه  نم ، لاح  رب  نم ! يالوم 

توف ندش  دوقفم 

انعم موهفم 

هبترم ماقم 

شجنس هسیاقم 

ناکیدزن نابّرقم 

شاداپ تافاکم 

بیرف رکم 

دنسپان هورکم 

شنزرس تمالم 

هتشرف هکئالم 
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اعد تاجانم 

هدنب تاجانم  نابز  نتشگ  دنک  ببس 

َِکتاَجاَنُم ْنَع  ِیناَِسل  َّلَک  ...َكاَِذل  َو  ِیلَمَع ، ِءوُِسل  َْکنِم  ٌءاَیَح  َِکلَذ  ُّلُک 

20/16 .هدمآ دنب  وت  اب  تاجانم  زا  منابز  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  .مراد و  دوخ  يرادرکدب  زا  هک  تسا  یمرش  يور  زا  اهنیا  همه 

ادخ اب  ندرک ، تاجانم  اهنت 

ِراَهَّنلا ِْلیَّللِاب َو  َِکتاَجاَنُِمب  َدُّرَفَّتلا  َِیل  ْنِّیَز  َو 

110/47 .ارایب میارب  زور  بش و  رد  ار  تدوخ  اب  تاجانم  ییاهنت  و 

يریگ تخس  يریگ و  هدرخ  هشقانم 

ّتنم

ناملسم تّما  رب  ندراذگ  ّتنم 

ُهَّللا یَّلَص  ِهِِّیبَن  ٍدَّمَحُِمب  اَْنیَلَع  َّنَم  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 
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...ِِهلآ ِْهیَلَع َو 

.داهن ّتنم  ام  رب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  شربمایپ  هب  هک  ار  ییادخ  ساپس  و 

1/2

ادخ ندوب  ناّنم 

ِمیِسَْجلِاب ُناَّنَْملا  َْتنَأ  َکَّنِإ 

24/6 .یتسه گرزب  ِتمعن  هدنشخب  رایسب  وت  هک  یتسرد  هب 

...ُدیِمَْحلا ُناَّنَْملا  َکَّنِإ 

.يا هدوتس  هدنهد  تمعن  رایسب  وت  هک  یتسرد  هب 

18/27

ِنَنِْملا ِمیِسَِجب  ُناَّنَْملا  َکَّنِإ 

7/36 .یگرزب ياه  هرهب  هدنهد  هرهب  وت  انامه 

ٌمیِرَک ٌناَّنَم  َکَّنِإ 

.یتسه میرک  هدنهد  تمعن  رایسب  وت  انامه 

16/37

ُدیِمَْحلا ُناَّنَْملا  َکَّنِإ 

.يا هدوتس  هدنهد و  تمعن  رایسب  وت  هک  یتسرد  هب 

7/43

ُناَّنَْملا ...ُمِیلَْحلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال 

2/48 .هدنهد تمعن  رایسب  ِرابدرب  تسین ، وت  زج  يدوبعم 

ُناَّنَم اَی  ُناَّنَح  اَی  ِّبَر ، اَی  ِّبَر  اَی 
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رایسب يا  نم ، راگدرورپ  يا  نم ، راگدرورپ  يا 

28/48 .هدنهد تمعن  رایسب  يا  نابرهم ،

ّتنم اب  یهلا ، ششخب  نتخاسن  هریت 

ِناَِنْتمِالِاب ُهاَیاَطَع  ُرِّدَُکی  َال  ْنَم  اَی  َو 

4/13 .دزاس یمن  هریت  ار  شیاه  ششخب  نتشاذگ ، ّتنم  اب  هکنآ  يا  و 

ّتنم هب  ریخ ، نتخاسن  لطاب 

ِّنَْملِاب ُهْقَحْمَت  َال  َو  َْریَْخلا ، َيِدَی  یَلَع  ِساَّنِلل  ِرْجَأ  َو 

.امرفن لطاب  ندراذگ  ّتنم  اب  ار  نآ  یلو  زاس  يراج  نم  تسد  هب  ار  مدرم  هب  ندرک  یکین  و 

3/20

هدنب رب  رفاک ، راکهنگ و  ّتنم  ندادن  رارق 

ًهَّنِم َّیَلَع  ٍِرفاَک  َال  ٍرِجاَِفل َو  ْلَعَْجت  َال  َو 

.هدن رارق  ّتنم  نم  رب  رفاک ، راکدب و  يارب  و 

12/21

هدنب رب  ناشیوخ ، نداهن  ّتنم 

اًلیِوَط َّیَلَع  اوُّنَم  َو  اًدِکَن ، اًلِیلَق  اْوَطْعَأ  اْوَطْعَأ  ْنِإ  َو  ِینُومَرَح ، ِیَتباَرَق  َیلِإ  ِینَتْأَْجلَأ  ْنِإ  َو 

رایـسب ّتنم  نم  رب  دـنا و  هدرک  اـطع  راوگاـن  كدـنا و  دـننک ، اـطع  رگا  دـننک و  مـمورحم  يزاـس ، جاـتحم  مناـشیوخ  هـب  ارم  رگا  و 
3/22 .دنهن

ّتنم اب  یهلا ، ياطع  نتخیماین 

ٍّنَِمب َكَءاَطَع  ْبُشَت  َْمل  َْتیَطْعَأ  ْنِإ 
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.يا هتخیماین  ّتنم  اب  ار  تیاطع  ینک ، اطع  رگا 

5/45

یهلا ّتنم  بابسا 

ادخ هب  قایتشا  .أ 

َْکَیلِإ ٍقْوَِشب  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

.راد ینازرا  نم  هب  ار  تدوخ  هب  قوش  و 

13/21

مسج نید و  رد  یتمالس  .ب 

ِینََدب ِینیِد َو  ِیف  ِهَماَلَّسلا  ِْنمَْألا َو  ِهَّحِّصلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

3/23 .راذگ ّتنم  نم  رب  ممسج  منید و  رد  یتمالس  ینمیا و  یتسردنت و  اب  و 

هرمع ّجح و  .ج 

...ِهَرْمُْعلا ِّجَْحلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َّمُهَّللا َو 

4/23 .هرمع ّجح و  هب  راذگ  ّتنم  نم  رب  ادنوادخ و 

ریخ میسقت  .د 

یِّظَح َو َرِّفَُوت  ْنَأ  ...َْکَیلِإ  ِِهب  ْمِهیِدْهَت  ْمِْهیَلَع  ِِهب  ُّنُمَت  ٍْریَخ  ْوَأ  ...ٍهَِیفاَع  ْوَأ  ٍْریَخ  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَسَق  اَمْهَم  ...َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 
ُْهنِم ِیبیِصَن 

ناشیا هب  ار  يریخ  ای  ییامن  یم  تمسق  ار  تیفاع  ای  یکین  تنامیا ، اب  ناگدنب  نایم  هاگره  هک  میامن  یم  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ ،

2/48 .نادرگ دایز  نآ  زا  ارم  بیصن  هرهب و  ینک ، یم  تیاده  دوخ  يوس  هب  ار  نانآ  هلیسو  نیدب  ینک و  یم  تیانع 

راظتنا رظتنم 

هبترم زین  هاگیاج و  تلزنم 
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نتشادزاب عنم 

دوس تعفنم 

رکنم

« ریکن رَکنم و   » رب ادخ  دورد 

ٍریِکَن ٍرَْکنُم َو  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

.ریکن رکنم و  ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

18و11و10/3

رکنم زا  یهن  قیفوت 

ِرَْکنُْملا ِنَع  ِیْهَّنلا  ...ِْریَْخلا َو  ِلاَمِْعتْسِال  ...اَنْقِّفَو  َو 

18/6 .هد قیفوت  رکنم ، زا  یهن  یکین و  ماجنا  يارب  ار  ام  و 

ینَم

ِنوخ هب  ینم ، تلاح  زا  نینج  ندنادرگ 
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هدش هتسب 

...اًمَْحل َماَظِْعلا  َتْوَسَک  َُّمث  اًمْظَع  َُّمث  ًهَغْضُم  َُّمث  ًهَقَلَع  َُّمث  ًهَفُْطن  َِکباَتِک : ِیف  َّتَعَن  اَمَک  ...ٍلاَح  ْنَع  ًالاَح  ِیُنفِّرَُصت 

سپـس هدش و  هتـسب  ِنوخ  سپـس  هفطن  تسخن  .يدومن  فصو  دوخ  باتک  رد  هکنانچمه  .يدنادرگ  یم  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  ارم 
23/32 .يدناشوپ تشوگ  اب  ار  اه  ناوختسا  سپس  يدیرفآ ، ناوختسا  سپس  تشوگ ، هراپ 

وم

ادخ تسد  رد  هدنب ، رایتخا ) و   ) رس ِيولج  يوم 

َكِدَِیب ِیتَیِصاَن  َِکتَْضبَق ، ِیف  َكُْدبَع َو  یِّنِإَف 

5/21 .تسوت تسد  هب  )م  رایتخا و   ) یناشیپ يوم  ماوت و  تشم  رد  وت و  هدنب  نم  نوچ 

ِیتَیِصاَن يِدَی َو  ِهِذَه  َو 

.تسا مرس  يولج  يوم  نم و  تسد  نیا  و 

4/53

دنوادخ طّسوت  اهنآ ،) رب  ّطلست   ) ناگدنبنج فلز  نتفرگ 

اَِهتَیِصاَِنب ٌذِخآ  َْتنَأ  ٍهَّباَد  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

هک يا  هدنبنج  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

6/23 .هد هانپ  تسوت ، رایتخا  رد  شفلز 

تقفاوم

هباحص اب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  نیعبات  تقفاوم 

ْمِْهیَلَع َنوُقِفَّتَی  ...

12/4 .دنراد تقفاوم  ناشیا  اب 

ناگدیرفآ تادوجوم 
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دروم

یهلا ماکحا  دراوم  رد  ناگدنب  یگنوگچ 

ِهِماَکْحَأ ِِعقاَوَم  ...ِیف  ْمُه  َْفیَک  ُرُْظنَی  َو 

.دنا هنوگچ  شماکحا  دراوم  رد  اهنآ  درگن  یم  و 

7/6

هاگیاج عضوم 

دنپ هظعوم 

ّدلَوم

ترخآ ایند و  یتسردنت  ّدلوم  يا  یتسردنت 

ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  َهَِیفاَع  َهَِیفاَْعلا ، ِینََدب  ِیف  ُدِّلَُوت  ًهَِیفاَع  ...ِیِنفاَع  َو 
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.ترخآ ایند و  تیفاع  دَیاز ، تیفاع  ممسج  رد  هک  یتیفاع  .هد  تیفاع  نم  هب  و 

2/23

ناگدنروآ نامیا  نانمؤم 

راهم

اهاطخ راهم  هدنب و  هاگیاج 

اَیاَطَْخلا ُهَّمِزَأ  ُْهتَداَق  ...ْنَم  ُماَقَم  اَذَه 

6/31 .هدیشک دوخ  ِیپ  زا  ار  وا  اهاطخ  ياهراهم  هک  تسا  یسک  ماقم  نیا 

ناطیش بیرف  هلیح و  نانع 

ِهِرْدَغ َراَذِع  یِّنَع  َلَتَف  ...َکَتَیِصْعَم  ُْتفَراَق  اَذِإ  ...

13/32 .دنادرگرب نم  زا  ار  شا  هلیح  نانع  سپ  متخادرپ ، تا  ینامرفان  هب  هک  نیمه  ...

هدنب راسفا  نتفرگ  تسد  هب  ناطیش و 

ِنیِقَْیلا ِفْعَض  ِّنَّظلا َو  ِءوُس  ِیف  ِیناَنِع  ُناَْطیَّشلا  َکَلَم  ْدَق 

27/32 .تفرگ تسد  هب  يرواب  تسس  ینامگدب و  رد  ارم  راسفا  ْناطیش 

دّیس رتهم 

تمحر زین  لّضفت و  ینابرهم 

تلهم

خزود نانکاس  هب  نابساپ ، ناگتشرف  ندادن  تلهم 

ُهوُرِْظُنی َْمل  َو  اًعاَرِس ، ُهوُرَدَْتبا  .ُهوُّلَص  َمیِحَْجلا  َُّمث  ُهوُّلُغَف  ُهوُذُخ  ْمَُهل : َلِیق  اَذِإ  َنیِذَّلا  ِهَِینَابَّزلا 

دـنرب و هلمح  وا  هب  تعرـس  هب  دـینکفا ، خزود  هب  سپـس  دیـشک ، شریجنز  رد  دریگب و  ار  وا  دوش : هتفگ  اهنآ  هب  نوچ  هک  ینانابـساپ 
21/3 .دنهدن شتلهم 
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هدنب ندناسر  رفیک  هب  دوز  زا  دنوادخ ، ندومن  گنرد 

ِیتَلَجاَعُم ْنَع  َكُءواَْطبِإ  َو  یِّنَع ، َُکتاَنَأ  َِکلَذ  ْنِم  ُبَجْعَأ  َو 

26/16 .تسا نم  ندناسر  رفیک  هب  دوز  زا  وت  گنرد  نم و  اب  وت  يرابدرب  نآ  زا  رت  تفگش  و 

تلهم راگزور  رد  ادخ ، یگدنب  تعاط و 

ِهَلْهُْملا ِماَّیَأ  ِیف  َِکتَعاَِطب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو 

29/20 .رامگب دوخ  تعاط  هب  مرمع ، ِتلهم  ياهزور  رد  ارم  و 

داهج زا  ندومن  گنرد  هب  ندش  راداو 

ُِبتْکاَف ...ٌهَقاَف  ِِهب  ْتَأَْطبَأ  ْوَأ  ٌفْعَض ، ِِهب  َدَعَقَف  ٍداَهِِجب  َّمَه  ْوَأ  اًوْزَغ ، يَوَنَف  ...ِماَلْسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

1113 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2178 

http://www.ghaemiyeh.com


...َنیِِدباَْعلا ِیف  ُهَمْسا 

ار وا  یناوتان  اّما  دومن ، داهج  گنهآ  و  درک ، گنج  دـصق  ور  نیا  زا  تخاـس ، نارگن  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
17/27 .سیونب ناگدننک  تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  تشاداو ؛ گنرد  هب  ار  وا  رقف  ای  تشادزاب ،

هدنب زا  یشک  ماقتنا  رد  ادخ ، ندومن  گنرد 

یِّنِم ِماَِقْتنِالا  ِنَع  ِینَْتیَّنََأت  اَمَک  َكِْرتِِسب  ِینُْرتْسا  َو 

12/31 .يدومرف گنرد  نم  زا  ماقتنا  رد  هک  هنوگنآ  ناشوپب ، دوخ  ششوپ  اب  ارم  و 

ادخ زا  ناطیش ، نتساوخ  تلهم  ببس 

ُهَتْرَْظنَأَف ِیتَیاَوَِغل  َكَرَْظنَتْسا  يِذَّلا  َكُّوُدَع  َّیَلَع  َذَوْحَتْسا  ِدَق  َو 

12/32 .تسا هدش  هریچ  نم  رب  يداد ، شتصرف  سپ  تساوخ ، تصرف  وت  زا  نم  ندرب  ههاریب  يارب  هک  وت  نمشد  و 

وا هب  ادخ  یهد  تلهم  ناطیش و  یهاوخ  تلهم 

ُهَْتلَْهمَأَف ِیلاَلْضِِإل  ِنیِّدلا  ِمْوَی  َیلِإ  َکَلَهْمَتْسا  َو 

12/32 .يداد شتلهم  سپ  دیبلط ، تلهم  ازج -  زور  ات  وت -  زا  مندرک  هارمگ  يارب  و 

راکهنگ هب  ادخ ، نداد  تلهم 

ِهِیف ُهَتَلَجاَعُم  ُِکلْمَت  امِیف  یِصاَْعِلل  ِیلُْمت  َو 

10/37 .یهد یم  تلهم  يراد ، ار  شرفیک  رد  باتش  ییاناوت  هچنآ  رد  ار  راکهنگ  و 

دوخ هب  هدننک  متس  هب  ادخ ، نداد  تلهم 

ِْملُّظلِاب ِهِسْفَِنل  َدَصَق  ْنَم  َْتلَْهمَأ  َو 

9/45 .يا هداد  تلهم  هدومن ، متس  دصق  دوخ  هب  هک  ار  یسک  و 

تشگزاب زا  شنتشگ ، رورغم  هدنب و  هب  نداد  تلهم 

ِعوُزُّنلا ِنَع  َُکلاَْهمِإ  ْمُهَّدَص  َو  ِعوُجُّرلا ، ِنَع  َُکتاَنَأ  ْمُْهتَّرَغ  ْدََقل  یَّتَح  َنیِدَتْعُْملا  یَلَع  ُءاَْقبِْإلا  َُکتَّنُس  َو 
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زا ار  اهنآ  وت ، نداد  تصرف  داد و  بیرف  نتـشگزاب  زا  ار  نانآ  وت  نداد  تلهم  هکنیا  ات  .تسا  ناگدننکزواجت  اب  ینابرهم  وت  شور  و 
16/46 .تشادزاب نتشادرب  تسد 

وا ندومن  گنرد  و  باتش ، رب  ادخ  ییاناوت 

ِهَرَداَبُْملِاب ٌءِیلَم  َْتنَأ  َْتیَّنََأت َو  َو  ِهَلَجاَعُمِلل ، ٌعیِطَتْسُم  َْتنَأ  َتْرَّخَأ َو 

هدوـمن گـنرد  يرداـق ، ندرک  یتـسد  شیپ  هب  هکنآ  اـب  يا و  هتخادـنا  ریخأـت  هـب  ار ) باذـع  ، ) ییاـناوت ندوـمن  باتـش  رب  هـکنآ  اـب 
21/46 .يا

ادخ نداد  تلهم  ندوبن  یناوتان  يور  زا 
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ًهاَراَدُم َكُراَِظْتنا  َال  َو  ًهَْلفَغ ، َکُکاَْسمِإ  َال  َو  اًنْهَو ، َُکلاَْهمِإ  َال  َو  اًزْجَع ، َُکتاَنَأ  ْنُکَت  َْمل 

ریخأـت هب  و  تلفغ ، يور  زا  هن  تا  يراددوخ  و  یتسـس ، يور  زا  هن  تنداد  تلهم  تسا و  هدوبن  یناوتاـن  يور  زا  وت  ندومن  گـنرد 
22/46 .تسا ندرک  یمرن  يور  زا  هن  تنتخادنا 

ناراکاطخ نداد  تلهم 

َنِیئِطاَْخلا ِراَْظنِِإب  ُلَّضَفَتَی  ...ْنَم  اَی  َو 

75/47 .یهد یم  تلهم  ار  ناراکاطخ  دوخ  لّضفت  اب  هکنآ  يا  و 

یجیردت باقع  تلهم و 

َِکئاَْلمِِإب ِینْجِرْدَتْسَت  َال 

.نکن باقع  جیردت  هب  تنداد ، تلهم  اب  ارم 

90/47

نداد تلهم  هذخاؤم 

ِءاَْلمِْإلا ِذْخَأ  ْنِم  ِینْرِجَأ  َو 

98/47 .هد مهانپ  نداد  تلهم  هذخاؤم  زا  و 

ندرک گنرد  و  رفیک ، رب  ییاناوت 

ُُهتاَنَأ َال  َْول  ِهَریِرَْجلا  یَلَع  ُذِخْآلا  َو  ُهُْملِح ، َال  َْول  ِشْطَْبلا  یَلَع  ُرِداَْقلا  ِِهب  ُدَّمَغَتَی  اَِمب  یِّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  امِیف  ِینْدَّمَغَت 

رهاظ ار  اهاطخ   ) دوبن شا  يرابدرب  رگا  و ) ، ) يریگتخـس رب  رداق  دناشوپ  یم  هک  هنوگنآ  ناشوپب ، یهاگآ  نم  زا  نآ  رب  هچنآ  رد  ارم 
و درک ) یم 

119/47 (. داد یم  رفیک   ) دوبن شا  ییابیکش  رگا  هک ) ، ) هانگ رب  هدننکرفیک  دننام ) )

وا ندش  لد  تخس  هدنب و  هب  نداد  تلهم 

ِیْبلَق ُهَعَم  وُسْقَی  ادَم  ِیل  ْدُدْمَت  َال  َو 

121/47 .هدن موش ، لدگنس  نآ  اب  هک  ینالوط  رمع  تلهم و  ارم  و 
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ادخ نداد  تلهم  زا  نتشاد  میب 

َكِراَْذنِإ َكِراَذْعِإ َو  ْنِم  يِرَذَح  ...ْلَعْجا 

122/47 .هد رارق  تیاهندناسرت ، اه و  نداد  تلهم  زا  ارم  میب 

هدنب هب  نداد  تلهم 

ِیْنلِّهَم َو 

16/48 .هد تلهم  نم  هب  و 

ادخ ندوب  هدنهد  تلهم 

ُلَْجعَی َال  ٍهاَنَأ  يِذ  ...ْنِم  یَِهلِإ  ُدْمَْحلا  َکَلَف 

14/49 .دنک یمن  باتش  هک  يا  هدنهد  تلهم  .تسوت  يارب  ساپس  نم ، يادخ  سپ 

: ادخ نداد  تلهم  ببس 

ناگدنب اب  يراوگرزب  مرک و  يور  زا  .أ 

اًمُّرَکَت ِِهتَمْحَِرب  اَناَّنََأت  َْلب  ...ِِهَتبوُقُِعب  اَنْرِدَْتبَی  ْمَلَف 

هب هکلب  .درکن  باتش  ام ، ِرفیک  رد  وا  سپ 
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.داد تلهم  ام  هب  تمارک ، يور  زا  شتمحر 

21/1

ِیْنلِجاَُعت ْمَلَف  َکِمَرَِکب  ِینَْتیَّنََأت 

32/16 .يدرکن باتش  مرفیک  رد  يدومن و  ارادم  نم  اب  تششخب  اب 

شنامرف هب  تشگزاب  .ب 

َكِْرمَأ َیلِإ  اوُؤیِفَِیل  ْمِِهب  َْتیَّنََأت  اَمَّنِإ 

17/46 .دندرگزاب وت  نامرف  هب  ات  يا ، هدرک  گنرد  نانآ  اب  ور  نیا  زا  انامه 

دوخ کلم  ماود  هب  وا  دامتعا  .ج 

َکِْکُلم ِماَوَِدب  ًهَِقث  ْمُهَْتلَْهمَأ  َو 

17/46 .يراد دامتعا  دوخ  یهاشداپ  ماود  هب  هک  يا  هداد  ناشتلهم  تهج  نآ  زا  و 

شتّجح ندش  رتاسر  .د 

َغَْلبَأ َُکتَّجُح  َنوُکَِتل  َْلب  ًهاَراَدُم ، َكُراَِظْتنا  َال  ...اًنْهَو َو  َُکلاَْهمِإ  َال  َو  اًزْجَع ، َُکتاَنَأ  ْنُکَت  َْمل 

ندرک یمرن  يور  زا  هن  تنتخادـنا  ریخأـت  هب  و  یتسـس ، يور  زا  هن  تنداد  تلهم  تسا و  هدوبن  یناوتاـن  يور  زا  وت  ندوـمن  گـنرد 
.دشاب رتاسر  وت  تّجح  هک  تسنآ  يارب  هکلب  .تسا 

22/46

شمرک ندش  رت  لماک  ه ._

َلَمْکَأ َکُمَرَک  ...َنوُکَِتل  َْلب  ًهاَراَدُم ، َكُراَِظْتنا  َال  َو  ًهَْلفَغ ، َکُکاَْسمِإ  َال  َو  اًنْهَو ، َُکلاَْهمِإ  َال  َو  اًزْجَع ، َُکتاَنَأ  ْنُکَت  َْمل 

ریخأـت هب  و  تلفغ ، يور  زا  هن  تا  يراددوخ  و  یتسـس ، يور  زا  هن  تنداد  تلهم  تسا و  هدوبن  یناوتاـن  يور  زا  وت  ندومن  گـنرد 
22/46 .دشاب رت  لماک  وت  مرک  هک  تسنآ  يارب  هکلب  .تسا  ندرک  یمرن  يور  زا  هن  تنتخادنا 

شا یکین  ندش  رت  ناوارف  .و 

یَفْوَأ َُکناَسْحِإ  ...َنوُکَِتل  َْلب  ًهاَراَدُم ، َكُراَِظْتنا  َال  ...اًنْهَو َو  َُکلاَْهمِإ  َال  َو  اًزْجَع ، َُکتاَنَأ  ْنُکَت  َْمل 
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ندرک یمرن  يور  زا  هن  تنتخادـنا  ریخأـت  هب  و  یتسـس ، يور  زا  هن  تنداد  تلهم  تسا و  هدوبن  یناوتاـن  يور  زا  وت  ندوـمن  گـنرد 
.دشاب رت  ناوارف  وت  ناسحا  هک  تسنآ  يارب  هکلب  .تسا 

22/46

شتمعن ندش  رت  مامت  .ز 

َّمَتَأ َُکتَمِْعن  ...َنوُکَِتل  َْلب  ًهاَراَدُم ، َكُراَِظْتنا  َال  ...اًنْهَو َو  َُکلاَْهمِإ  َال  َو  اًزْجَع ، َُکتاَنَأ  ْنُکَت  َْمل 

ندرک یمرن  يور  زا  هن  تنتخادـنا  ریخأـت  هب  و  یتسـس ، يور  زا  هن  تنداد  تلهم  تسا و  هدوبن  یناوتاـن  يور  زا  وت  ندوـمن  گـنرد 
.دشاب رت  مامت  وت  تمعن  هک  تسنآ  يارب  هکلب  .تسا 

22/46
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نایم

ناشیاهرهش نایم  رد  ادخ ، نانمشد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  گنج 

ْمِهِراَیِد ِْرقُع  ِیف  ْمُهاَزَغَف 

.تفر اهنآ  گنج  هب  ناشراید  طسو  رد  سپ 

20/2

ناشهاگرارق طسو  رد  ادخ ،  نانمشد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نتخات 

ْمِهِراَرَق ِهَحُوبُْحب  ِیف  ْمِْهیَلَع  َمَجَه  َو 

.درب موجه  نانآ  رب  ناشهاگرارق ، نایم  رد  و 

21/2

تشهب نایم  رد  هدنب ، نداد  ياج 

َِکتَّنَج َهَحُوبُْحب  ِیْنِللْحَأ  َو 

1/41 .هد ياج  تتشهب  نایم  رد  ارم  و 

تعافش يرگیجنایم 

يور هنایم 

يور هنایم  تفص )  ) هب هدنب ، يدنم  هرهب 

ِداَِصْتقِالِاب ِینْعِّتَم  َو 

18/20 .نادرگ دنم  هرهب  يور ، هنایم  هب  ارم  و 

يور هنایم  يور  زا  ِيراکزیهرپ 

ٍلاَمْجِإ ِیف  اًعَرَو  ...ِیْنقُزْرا  َو 

27/20 .امرف يزور  يور ، هنایم  يور  زا  ِيراکزیهرپ  ارم  و 
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يور هنایم  هب  هدنب ، نتخاس  میقتسم 

ِداَِصْتقِالا ِلْذَْبلِاب َو  ِیْنمِّوَق  َو 

.نادرگ مراوتسا  يور ، هنایم  ششخب و  هب  و 

3/30

نامیپ قاثیم 

ثاریم

نآرق ریسفت  نارب  ثاریم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ 

اًرَّسَفُم ُهَْملِع  اَنَْتثَّرَو  َو 

.يداد ثرا  ام  هب  هدشریسفت ، ار  نآ  ملع  و 

5/42

تشهب نارب  ثاریم 

َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  َسْوَدْرِْفلا  َنُوثِرَی  َنیِذَّلا  َنیِِحلاَّصلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 

.دننادواج نآ  رد  و  دنرب ، یم  ثرا  ار  تشهب  هک  نانآ  .هد  رارق  تحلاص  ناگدنب  زا  ار  ام  و 

18/44

زیچ ره  هدنرب  ثاریم  ادخ ،

ٍءْیَش ِّلُک  َثِراَو  ...ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 
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.زیچ ره  ثراو  تسوت ، يارب  ساپس  ادنوادخ 

2/47

وزارت نازیم 

ربا غیم 

لیئاکیم

ادخ دزن  تلزنم  بحاص  لیئاکیم ،

...َكَْدنِع ِهاَْجلا  وُذ  ُلِیئاَکیِم 

3/3 .تسا الاو  ماقم  ياراد  وت  دزن  لیئاکیم 

ادخ تعاط  زا  دنلب ، ماقم  بحاص  لیئاکیم ،

َِکتَعاَط ْنِم  ِعِیفَّرلا  ِناَکَْملا  ...وُذ  ُلِیئاَکیِم 

.دراد دنلب  یهاگیاج  تتعاطا  زا  لیئاکیم 

3/3

لیئاکیم رب  ادخ ، دورد 

ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  ...َكَْدنِع  ِهاَْجلا  وُذ  ُلِیئاَکیِم  َو 

6و3/3 .تسرف دورد  اهنآ  رب  سپ  تسا ، الاو  ماقم  ياراد  وت  دزن  هک  لیئاکیم  و 

لیم

دوخ يوس  هب  ادخ ، یتسود  نتخاس  لیامتم  زا  هدنب  یناوتان 

َكاَوَه ُلیِمَتْسَأ  َال  َو 

6/21 .میامن بلج  ار  وت  ّتبحم  مناوت  یمن  و 

یهلا تعاط  هب  هدنب ، لد  نتخاس  لیامتم 
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َِکتَعاَط َیلِإ  ُْهِلمَأ  ...َِکتَّبَحَمِل َو  ِیْبلَق  ْغِّرَف  َو 

10/21 .زاس هّجوتم  تتعاط  هب  نادرگ و  یلاخ  تا  یتسود  يارب  ار  ملد  و 

شسفن ياوه  لیم و  و  هدنب ، تسود 

اًِرثْءُوم ...ٍءاَوَس  ٍَهلِْزنَِمب  اَمُْهنِم  َّیَلَع  ُدِرَی  اَِمب  َنوُکَأ  یَّتَح  ِبَضَْغلا ، اَضِّرلا َو  ِلاَح  ِیف  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدـلا َو  ِیف  َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحِالا  ...ِیْنقُزْرا  َو 
َياَوَه ِطاَطِْحنا  ِیْلیَم َو  ْنِم  یِِّیلَو  َسَیْاَی  ...یَّتَح  ِءاَدْعَْألا ، ِءاَِیلْوَْألا َو  ِیف  اَمُهاَوِس  اَم  یَلَع  َكاَضِِرل 

يدونـشوخ و  ) ود نآ  زا  هچنآ  هب  ات  .هد  يزور  ترخآ  ایند و  رد  اـه ، شزغل  زا  يراد  نتـشیوخ  مشخو ، يدونـشوخ  لاـح  رد  ارم  و 
يدونـشوخان و  ) ود نآ  ریغ  رب  ار  وت  يدونـشوخ  نانمـشد ، ناتـسود و  هرابرد  .مشاب  هتـشاد  ناـسکی  یلاـح  دـسر ، یم  نم  هب  مشخ )

13/22 .دوش دیماان  متسردان ، يراداوه  مسفن و  لیم  زا  متسود  ات  .مرامش  مّدقم  وت ) ینامرفان 

تبقاع نسح  زا  رترود  یهار  هب  لیامت 

ِهَِیفاَْعلا ِّدِض  َیلِإ  ُبَْرقَأ  َو  ِهَِبقاَْعلا ، ِنْسُح  ْنِم  ُدَْعبَأ  َیِه  ِیتَّلا  َیلِإ  َحَنَْجن  ...َكَرْدَق َو  َطِمْغَنَف  َتْرَّیََخت  اَّمَع  ِهَفِْرعَْملا  َزْجَع  اَنْمُسَت  َال  َو 
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هب رترود و  تبقاع  نسح  زا  هک  هچنآ  هب  میرامش و  کبـس  ار  وت  رْدق  ات  زاسن ، يا  هدومن  رایتخا  هچنآ  تخانـش  زا  زجع  راچد  ار  ام  و 
3/33 .مییامن هیکت  تسا ، رت  کیدزن  تیفاع  ّدض 

هویم

هویم ندش  هدیسر  اب  هدنب ، هب  ادخ  ناسحا 

ِهَرَمثَّلا ِعاَنیِِإب  َكِداَبِع  یَلَع  ُْنْنما  َو 

.امن ناسحا  تناگدنب  رب  هویم ، ندمآ  راب  هب  اب  و 

2/19

اه هویم  عاونا  هب  یتشهب ، ناتخرد  ندش  مخ 

...ِرَمثَّلا ِفُونُِصب  ِهَیِّلَدَتُْملا  ِراَجْشَْألا  ...ْنِم  اَهِیف  َتْدَدْعَأ  اَم  ْمِهِراَْصبَِأل  اَْهنِم  ْحَِّول  َو 

ناشناگدـید لباقم  رد  هتـشگ ، مخ  اـه  هویم  عاونا  هب  ناـشیاه  هخاـش  هک  یناـتخرد  زا  يا  هتخاـس  هداـمآ  تشهب )  ) نآ رد  ار  هچنآ  و 
4/27 .زاس نایامن 
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ن

انف يدوبان 

مدرم رب  ندراذگ  ّتنم  اب  ریخ ، لمع  يدوبان 

ِّنَْملِاب ُهْقَحْمَت  َال  َو  َْریَْخلا ، َيِدَی  یَلَع  ِساَّنِلل  ِرْجَأ  َو 

.امرفن دوبان  ندراذگ  ّتنم  اب  ار  نآ  یلو  زاس  يراج  نم  تسد  هب  ار  مدرم  هب  ندرک  یکین  و 

3/20

ناضمر هام  ندش  يرپس  اب  هدنب ،  ناهانگ  يدوبان 

ِِهلاَلِه ِقاَحِّما  َعَم  اََنبُونُذ  ْقَْحما  َو 

.نک وحم  ار  ام  ناهانگ  هام ، لاله  ندش  وحم  اب  و 

15/44

ادخ تسار  هار  نابلط  جک  ندنادرگ  دوبان 

اًجَوِع َكِدْصَق  َهاَُغب  ِِهب  ْقَْحما  َو 

62/47 .نادرگ دوبان  دننک ، جک  ار  وت  تسار  هار  دنهاوخ  یم  هک  نانآ  وا  هلیسو  هب  و 

ندش دوبان  و  یهلا ، دیدهت  ندرمش  کبس 

َتْدَعْوَأ اَِمب  َنیِّفِخَتْسُْملا  َنِم  ُقَحْمَت  نَمِیف  ِینْقَحْمَت  َال  َو 

95/47 .نکن دوبان  دنرامش ، یم  کبس  ار  وت  دیدهت  هک  یناگدنوشدوبان  رامش  رد  ارم  و 

دنسپان

دنسپان رما ) ره   ) جامآ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ُهَنََدب ِهوُرْکَْمِلل  َکِیف  َضَّرَع  َو 

5/2 .داد رارق  یتخس  ضرعم  رد  ار  شندب  وت ، رطاخ  هب  و 
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نآ زا  ناکرشم  تهارک  و  دیحوت ، ندیدرگ  دنلب 

َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  َو  َُکتَِملَک ، ْتَلَع  َو  َكُْرمَأ ، َرَهَظ  یَّتَح  ْمِهِراَرَق  ِهَحُوبُْحب  ِیف  ْمِْهیَلَع  َمَجَه  َو 

یمن ناکرـشم  هچ  رگا  .دـیدرگ  دـنلب  وت ، نخـس  دـش و  راکـشآ  وت  ناـمرف  هکنیا  اـت  .درب  موـجه  ناـنآ  رب  ناـشهاگرارق ، ناـیم  رد  و 
22و21/2 .دندیدنسپ

یتخس يدنسپان و  هدنروآ  ناگتشرف 

َنِم ُلِْزنَی  اَم  ِهوُرْکَِمب  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  َیلِإ  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  َِکلُـسُر  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَـصَف  ...
ِءاَلَْبلا

يـالب هـک  ناگتـشرف ، زا  تناگداتـسرف  ناگتـشرف و  ياـه  هورگ  رب  تناگتــشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تـسرف  دورد  سپ  ...
لها يوس  هب  دنیاشوخان 
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17و11و10/3 .یتسرف یم  نیمز 

اه يدنیاشوخان  ياه  هرگ  ندش  زاب 

ِهِراَکَْملا ُدَقُع  ِِهب  ُّلَُحت  ْنَم  اَی 

1/7 .دوش یم  زاب  وا  هطساو  هب  اه  یتخس  ياه  هرگ  هک  یسک  يا 

دنوادخ هورکم  دنسپان و  هانگ ، رب  رارصا 

ِراَرْصِْإلا َنِم  َکِهوُرْکَم  ْنَع  اَْنلِزَأ 

1/9 .رادب رود  تسوت ، دنسپان  هچنآ  رب  رارصا  زا  ار  ام 

ادخ مشخ  ربارب  رد  يدنسپان ، ره  ندوب  كدنا 

َکِطَخَس َنوُد  ٌلَلَج  ٍهوُرْکَم  ُّلُکَف 

9/14 .تسا كدنا  وت  مشخ  لباقم  رد  يدنسپان  ره  سپ 

یشک متس  ِنتشگ  هدنب  دنسپان 

َِملْظَأ ْنَأ  ْنِم  ِینِقَف  َمَلْظُأ  ْنَأ  ََّیلِإ  َتْهَّرَک  اَمَکَف  َّمُهَّللا 

.نک ظفح  ندومن  متس  زا  ارم  يدومن ، دنسپان  مرظن  رد  ار  ندیشک  متس  هک  نانچمه  دنوادخ 

10/14

هدنب ندرگ  هب  هانگ ،)  ) يدنسپان قوط  نتخادنین 

اَهِراَنَش َهوُرْکَم  ِینْدِّلَُقت  ...ْمَلَف  اَِهب  ُتْمَْملَأ  ٍهَِبئاَش  ْنِم  ْمَک  َو 

.یتخادنین مندرگ  هب  ار  نآ  یتشز  يدنسپان و  قوط  مدروآ و  اج  هب  هک  ییاه  یتشز  رایسب  هچ  و 

21/16

هدنب رظن  رد  يروما ، ندنادرگ  دنسپان  ناطیش و 

اَْنَیلِإ َهَّرَک  اَم  اَْنیَلَع  َلُْقثَی  ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 
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.میرب یم  هانپ  وت  هب  دیآ ، نیگنس  ام  رب  هدومن ، تشز  ام  رظن  رد  هک  ار  يزیچ  هکنیا  زا  ام  ادنوادخ 

2و1/17

هدنب دنسپان  هب  يرگید ، ندش  تخبشوخ 

ُتْهِرَک اَِمب  يِْریَغ  َدِعَس  ُْتبَبْحَأ َو  اَِمب  ُتیِقَش  ْدَق  َنوُکَأَف  َِکتَِیفاَع ، ْنِم  ِیل  َْتلَّجَع  اَم  َِکتَمْحَر  ْنِم  یِّظَح  ْلَعَْجت  اَلَف 

تخبدب مراد ، تسود  هچنآ  ببـس  هب  هک  هدـم  رارق  يا ، هتخادـنا  شیپ  نم  يارب  نونکا  هک  يا  یتسردـنت  تتمحر ، زا  ارم  هرهب  سپ 
.دوش تخبشوخ  مرادن ، تسود  هچنآ  ببس  هب  يرگید  موش و 

1/18

نیدلاو هب  دنزرف ، بناج  زا  يدنسپان  رما  ندیسر 
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...اَمِِهبُونُِذل ًهَّطِح  ُْهلَعْجاَف  ...ٍهوُرْکَم  ْنِم  یِّنَع  اَمِْهَیلِإ  َصَلَخ  ْوَأ  يًذَأ ، ْنِم  یِّنِم  اَمُهَّسَم  اَم  َّمُهَّللا َو 

ناشناهانگ شزیر  ببـس  ار  نآ  سپ  هداد ، خر  ناشیا  هب  نم  زا  هک  يدنیاشوخان  ای  هدیـسر  نانآ  هب  نم  زا  هک  يرازآ  ره  ادـنوادخ و 
8/24 .هد رارق 

نیدلاو هدرک  زا  دنزرف ، نتشادن  تهارک 

ِّبَر اَی  يِْرمَأ  ْنِم  ُهاَیَّلََوت  اَم  ُهَرْکَأ  َال  ...یِّنِإَف 

9/24 .نم راگدرورپ  يا  .متسین  یضاران  دنتفرگ ، هدهع  هب  نم  هرابرد  هچنآ  زا  اریز 

دنوادخ دنسپان  هب  نتشگنزاب 

َکِهوُرْکَم ِیف  َدوُعَأ  اَّلَأ  یِطْرَش  ِّبَر  اَی  ََکل  َو 

16/31 .مدرگنرب تسوت ، دنسپان  هک  يراک  رد  مراذگ ، یم  رارق  وت  اب  نم ، راگدرورپ  يا  و 

یهلا ياضر  ياج  نتسناد  هدیدنسپان 

َكاَضِر َعِضْوَم  َهَرْکَن  َو  َكَرْدَق ، َطِمْغَنَف  َتْرَّیََخت  اَّمَع  ِهَفِْرعَْملا  َزْجَع  اَنْمُسَت  َال  َو 

3/33 .میراد دنسپان  ار  وت  تیاضر  دروم  میرامش و  کبس  ار  وت  رْدق  ات  زاسن ، يا  هدومن  رایتخا  هچنآ  تخانش  زا  زجع  راچد  ار  ام  و 

یهلا ریدقت  ندیدنسپن 

َِکئاَضَق ْنِم  ُهَرْکَن  اَم  اَْنَیلِإ  ْبِّبَح 

4/33 .امرف بوبحم  ام  دزن  میدنسپ ، یمن  هک  تتارّدقم  زا  هچنآ 

دراد تسود  ادخ  هچنآ  ندرمشن  دنسپان 

َْتبَبْحَأ اَم  َهَرْکَن  َال  ...یَّتَح  َِکتَّیِشَم  ْنِم  اَْنیَلَع  َتْدَرْوَأ  اَِمل  َداَیِْقنِالا  اَنْمِْهلَأ  َو 

5/33 .میرامشن دنسپان  یتشاد ، تسود  ار  هچنآ  ات  امرف ، ماهلا  ام  هب  یتخاس -  دراو  ام  رب  هک  ار -  تا  هتساوخ  رب  یِهن  ندرگ  و 

تهارک نودب  ندرم 

َنیِهِرْکَتْسُم َْریَغ  َنیِِعئاَط  ...اَْنتِمَأ 
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5/40 .ناریمب رابجا ، یب  ِنارادربنامرف  ار  ام 

ناضمر هام  اب  ینیشنمه  ندوبن  دنسپان 

ِهَبَحاَصُْملا ِهیِرَک  َْریَغ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.تسین دنسپان  شا  یهارمه  هک  وت  رب  دورد 

35/45

یهلا دنسپان  ِماجنا  مدع 

ُهَرْکَت اَم  ِیتآ  َال  ُْثیَح  ْنِم  ُّبِحُأ  اَم  ُُغْلبَت  ...ًهَبِّیَط  ًهاَیَح  ِیِنیْحَأَف 

ماـجنا يدنــسپ ، یمن  ار  هـچنآ  هـک  یتروـص  رد  .دــبای  ناـیاپ  مراد  تـسود  هـچنآ  هـب  هـک  راد ، هدــنز  هزیکاـپ  یتاــیح  هـب  ارم  سپ 
117/47 .مهدن

ادخ تساوخ  هب  یهلا ، دنسپان  هب  نتشگنرب 

َِکلَذ َْتئِش  ْنِإ  یِّنِم  ُهَتْهِرَک  ٍءْیَِشل  َدوُعَأ  َْنل  یِّنِإَف 

هب زگره  نم  یهاوخب ، وت  رگا  هک  یتسرد  هب  سپ 
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.مدرگ یمنرب  يا ، هدیدنسپن  نم  زا  ار  نآ  هک  يزیچ 

27/48

هدنب رب  يدنسپان ، ندناسر  نمشد و 

َهوُرْکَْملا ِینَموُسَی  ْنَأ  َرَمْضَأ  ...ٍّوُدَع  ْنِم  ْمَکَف 

4/49 .تشاد نم  هب  بیسآ )  ) يدنسپان ندناسر  ِدصق  لد  رد  هک  ینمشد  رایسب  هچ  سپ 

هدنب زا  دنسپان ، ياهربا  ندومن  فرطرب 

یِّنَع اَهَْتیَّلَج  ٍهوُرْکَم  ِِبئاَحَس  ْنِم  ْمَک  َو 

11/49 .يدومن فرطرب  نم  زا  هک  يراب ) تبیصم   ) يدنسپان ياهربا  رایسب  هچ  و 

یهلا مکح  ندیدنسپن 

َكَْرمَأ َّدُرَی  ْنَأ  َكَءاَضَق  َهِرَک  ْنَم  ُعیِطَتْسَی  َْسَیل 

3/52 .دنادرگزاب ار  تنامرف  دناوت  یمن  دیدنسپن ، ار  وت  مکح  هک  یسک 

یناوتان

دنوادخ فصو  زا  اه ، هشیدنا  زجع 

َنیِفِصاَْولا ُماَهْوَأ  ِِهتْعَن  ْنَع  ْتَزَجَع  ...يِذَّلا  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

2و1/1 .تسا زجاع  شفصو  زا  ناگدننک  فصو  ياهرادنپ  هک  نامه  ار ، يادخ  ساپس 

ادخ ندید  زا  اه ، هدید  یناوتان 

َنیِرِظاَّنلا ُراَْصبَأ  ِِهتَیْءوُر  ْنَع  ْتَرُصَق  يِذَّلا  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

2و1/1 .تسا رصاق  شندید  زا  ناگدننیب  ياه  مشچ  هک  نامه  ار ، يادخ  ساپس 

هتخادنا ولج  ادخ  هچنآ  ِریخأت  زا  نارادناج  یناوتان 

ِْهَیلِإ ْمُهَمَّدَق  اَّمَع  اًریِخَْأت  َنوُِکلْمَی  َال 
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4/1 .دنرادن هتخادنا ، ولج  نآ  يوس  هب  ار  نانآ  ادخ )  ) هچنآ نتخادنا  بقع  ِییاناوت  اهنآ 

هتخادنا بقع  ادخ  هچنآ  نتخادنا  شیپ  زا  نارادناج  یناوتان 

ُْهنَع ْمُهَرَّخَأ  اَم  َیلِإ  اًمُّدَقَت  َنوُعیِطَتْسَی  َال  َو 

4/1 .دنزادنا ولج  هتخادنا ، بقع  نآ  زا  ار  اهنآ  ادخ )  ) هک ار  هچنآ  دنناوت  یمن  ناگدیرفآ )  ) و

یهلا ساپس  زا  یناوتان 

؟ ُهَدْمَح ُقیُِطن  َْفیَکَف  ِْهَیلِإ ، اَّلِإ  ِهَجاَْحلا  َبَاب  اَّنَع  َقَلْغَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

؟19/1 میروآ اج  هب  ار  وا  ساپس  هنوگچ  سپ  .تسب  ام  رب  دوخ ، يوس  هب  زج  ار  يدنمزاین  ِرد  هک  ار  ییادخ  ساپس  و 

یهلا تردق  رد  یناوتان  دوجو  مدع 

ُهَّللا یَّلَص  ِهِِّیبَن  ٍدَّمَحُِمب  اَْنیَلَع  َّنَم  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 
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َمُظَع ْنِإ  ٍءْیَش َو  ْنَع  ُزِْجعَت  َال  ِیتَّلا  ِِهتَرْدُِقب  ...ِِهلآ  ِْهیَلَع َو 

رگا يزیچ -  زا  هک  شتردق  هب  داهن ، ّتنم  ام  رب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  شربمایپ  هب  هک  ار  ییادخ  ساپـس  و 
1/2 .تسین ناوتان  دشاب -  گرزب  هچ 

ادخ يرای  هب  شنتفای  ورین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یناوتان 

َكِرْصَِنب ِهِفْعَض  یَلَع  اًیِّوَقَتُم  ...ْمِْهَیلِإ  َدَهَنَف 

19/2 .تخات نانآ  يوس  هب  وت ، کمک  هب  دوخ  فعض  ندیشخب  تّوق  اب  سپ 

ناوتان هب  کمک 

ِفیِعَّضلا ِهَنَواَعُم  ...ِْریَْخلا َو  ِلاَمِْعتْسِال  ...اَنْقِّفَو  َو 

18/6 .هد قیفوت  ناوتان ، ندرک  کمک  یکین و  ماجنا  يارب  ار  ام  و 

هدیسر وا  هب  هچنآ  زا  هدنب ، یناوتان 

اًعْرَذ ِّبَر  اَی  ِیب  َلََزن  اَِمل  ُْتقِض  ْدَقَف 

10/7 .مرادن ار  هدیسر  نم  رب  هچنآ  تقاط  نم ، راگدرورپ  يا 

یناوتان فعض و  زا  هدنب ، شنیرفآ 

اَنَتْقَلَخ ِفْعُّضلا  َنِم  َکَّنِإ  َّمُهَّللا َو 

.يا هدیرفآ  یناوتان  زا  ار  ام  وت  ادنوادخ و 

5/9

ادخ يرگداد  زا  ناگدنب  یناوتان 

َِکلْدَِعب اََنل  َهَقاَط  َال  ُهَّنِإَف  َكِزُواَجَِتب ، َِکباَذَع  ْنِم  اَنْرِجَأ  َو 

2/10 .میرادن ار  وت  تلادع  تقاط  ام  اریز  .زاس  نمیا  تباذع  زا  ار  ام  دوخ ، تشذگ  هب  و 

یناوتان رد  ادخ ، زا  ندیبلط  يرای 
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ُْهنَع ُتْزَجَع  اَم  یَلَع  َِکب  ُنیِعَتْسَأ  َو 

14/12 .مبلط یم  يرای  وت  زا  مناوتان ، شماجنا  زا  هچنآ  ره  يارب  و 

هدنب نمشد  هدننک و  متس  نتخاس  ناوتان 

ِهیِواَُنی اَّمَع  اًزْجَع  ...َُهل  ْلَعْجا  َو 

6/14 .زاس ناوتان  دنک  یم  ینمشد  وا  اب  هکنآ  ربارب  رد  ار  وا  و 

ناوتان هدننکزاین  یب  ادخ ،

ِفیِعَّضلا ِدْرَْفلا  َِیفاَک  اَی  َّمُهَّللا 

1/21 .ناوتان ياهنت  صخش )  ) هدننک تیافک  يا  ادنوادخ 

روای نتشادن  ادخ و  مشخ  زا  هدنب  ندش  ناوتان 

ِیل َدِّیَءُوم  اَلَف  َِکبَضَغ  ْنَع  ُْتفُعَض 

1/21 .مرادن يا  هدنهد  يرای  ما و  هدش  ناوتان  وت  مشخ  ربارب  رد 
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هدنب نتخاس  ناوتان  ادخ و 

؟ ِینَتْفَعْضَأ َْتنَأ  ِینیِّوَُقی َو  ْنَم  َو 

؟2/21 يا هدومن  مناوتان  وت  هک  یلاح  رد  دزاس ، دنمورین  ارم  یسک  هچ  و 

ادخ تنطلس  زا  نتفر  نوریب  زا  هدنب ، یناوتان 

َِکناَْطلُس ْنِم  ِجوُرُْخلا  یَلَع  ِیل  َهَُّوق  َال  َو 

.تسین وت  تنطلس  زا  جورخ  يارب  ییورین  ارم  و 

6/21

یهلا تردق  زا  زیرگ  زا  هدنب ، یناوتان 

َِکتَرُْدق َهَزَواَُجم  ُعیِطَتْسَأ  َال  َو 

6/21 .مزیرگب وت  تردق  زا  مناوت  یمن  و 

هدنب ندوب  ناوتان 

ُفیِعَّضلا ...َكُْدبَع  یِّنِإَف 

.ماوت فیعض  هدنب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ 

7/21

یناوتان هب  هدنب ، رارقا 

ِیتَلیِح ِهَِّلق  ِیتَُّوق َو  ِفْعَِضب  ُفِرَتْعَأ  َو 

7/21 .مراد فارتعا  ما  یشیدنا  هراچ  یمک  متّوق و  فعض  هب  و 

دوخ نایز  دوس و  هب  تبسن  هدنب ، یناوتان 

َِکب اَّلِإ  ارَض  َال  اًعْفَن َو  یِسْفَِنل  ُِکْلمَأ  َال 

.متسین اناوت  ینایز ، دوس و  رب  وت  يرای  هب  زج 
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7/21

روما ماجنا  زا  وا  یناوتان  و  هدنب ، ندراذگاو  دوخ  هب 

...اَْهنَع ُتْزَجَع  یِسْفَن  َیلِإ  ِینَْتلَکَو  ْنِإ  َکَّنِإَف  يِرُومُأ ، ِعیِمَج  ِیف  ِیل  ْرُْظنا  َو 

.مزجاع نآ  ماجنا  زا  يراذگاو ، دوخ  هب  ارم  رگا  هک  .امرف  رظن  نم  دوس )  ) هب میاهراک  مامت  رد  و 

3/22

ندب یناوتان  تابجاو و  ماجنا 

ِینََدب َِکلَذ  ْنَع  َفُعَض  ْنِإ  ...ََکل َو  َّیَلَع  ُهَتْضَرَف  ِهِینَْتمَْزلَأ َو  اَم  َّلُک  یِّنَع  ِْضقا  َو 

6/22 .دشاب ناوتان  نآ  ماجنا )  ) زا مندب  هچرگ  هد و  قیفوت  يا ، هدومن  بجاو  مزال و  نم  رب  هچنآ  ماجنا  هب  ارم  و 

اناوت ناوتان و  ّرش  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ٍدیِدَش ٍفیِعَض َو  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  اناوت  ناوتان و  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

نیدلاو يارب  ناوتان ، نادنزرف  نتخاس  دنمورین 
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ْمُهَفیِعَض ِیل  ِّوَق  ...یَِهلِإ 

.امن دنمورین  میارب  ار  ناشناوتان  ادنوادخ 

2/25

ناوتان ناگیاسمه  هب  ندرک  ینابرهم 

ْمِهِفیِعَض ِقاَفْرِإ  ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

.هد قیفوت  ناشناوتان ، هب  قافرا  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 

2/26

نتشاد داهج  گنج و  دصق  یناوتان و 

...َنیِِدباَْعلا ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ...ٌفْعَض  ِِهب  َدَعَقَف  ٍداَهِِجب  َّمَه  ْوَأ  اًوْزَغ ، يَوَنَف  ...ِماَلْسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ار وا  یناوتان  اّما  دومن ، داهج  گنهآ  و  درک ، گنج  دـصق  ور  نیا  زا  تخاـس ، نارگن  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
17/27 .سیونب ناگدننک  تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  تشادزاب ؛

لمع رد  هدنب ، فعض 

اًلَمَع ُفیِعَّضلا  ُْدبَْعلا  اَنَأ  َو 

.تسا فیعض  شلمع  هک  متسه  يا  هدنب  نم  و 

9/32

هدرک رایتخا  ادخ  هچنآ  زا  تفرعم  یناوتان 

...َتْرَّیََخت اَّمَع  ِهَفِْرعَْملا  َزْجَع  اَنْمُسَت  َال  َو 

رایتخا هچنآ  تخانش  زا  زجع  راچد  ار  ام  و 

3/33 .زاسن يا  هدومن 

یهلا قاقحتسا  هدنب و  یناوتان 
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َِکلْضَِفب َِکقاَقِْحتْسا  َنوُد  اًرِّصَقُم  َناَک  اَّلِإ  َدَهَتْجا  ِنِإ  َِکتَعاَط َو  ْنِم  اًغَْلبَم  ُُغْلبَی  َال  ...اًدَحَأ  َّنِإ  َّمُهَّللا 

ناوتان تلـضف ، رثا  رب  وت  يراوازـس  ربارب  رد  هکنآ  زج  دسر ، یمن  ییاج  هب  دنک ، شالت  دنچ  ره  وت  تعاط  رد  یـسک  انامه  ادنوادخ 
2و1/37 .تسا

ادخ ساپس  زا  ناگدنب ، نیرترازگ  ساپس  یناوتان 

َكِرْکُش ْنَع  ٌزِجاَع  َكِداَبِع  ُرَکْشَأَف 

3/37 .تسا زجاع  وت ، رکش  زا  تناگدنب  نیرترازگرکش  سپ 

یهلا تعاط  زا  ناگدنب ، نیرتدباع  یناوتان 

َِکتَعاَط ْنَع  ٌرِّصَقُم  ْمُهُدَبْعَأ  َو 

.تسا ناوتان  تتعاطا ، زا  نانآ  نیرتدباع  و 

3/37

دنوادخ قاقحتسا  يادا  هب  تبسن  ناشیناوتان ، هب  ناگمه  رارقا 

َْتبَجْوَتْسا اَّمَع  ِریِصْقَّتلِاب  ِهِسْفَن  یَلَع  ٌّرِقُم  ٌّلُک  َو 

8/37 .دنراد رارقا  ینآ ، هتسیاش  وت  هچنآ  يادا  رد  دوخ  یناوتان  هب  یگمه  و 

مهف لّمحت  زا  راوتسا ، ياه  هوک  یناوتان 
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نآرق بیاجع 

یَلَع یِـساَوَّرلا  ُلاَبِْجلا  ِتَفُعَـض  ِیتَّلا  ِِهلاَْثمَأ  َرِجاَوَز  َو  ِِهِبئاَجَع ، َمْهَف  اَِنبُوُلق  َیلِإ  َلِصُوت  یَّتَح  ...اًِسنُوم  ِیلاَیَّللا  ِمَلُظ  ِیف  اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 
ِتْحا ِِهلامَ ِنَع  اَِهَتباَلَص 

اب راوتسا  ياه  هوک  هک  ار  شا  هدنرادزاب  ياه  لثَم  نآ و  ياه  یتفگـش  كرد  ات  .هد  رارق  بش  ياه  یکیرات  رد  ام  سنوم  ار  نآرق  و 
.یناسرب ام  ياه  لد  هب  دنناوتان ، نآ  لّمحت  زا  ناشیمکحم 

10/42

وا زجع  مدع  دنوادخ و  گنرد 

اًزْجَع َُکتاَنَأ  ْنُکَت  َْمل 

.تسا هدوبن  یناوتان  يور  زا  وت  ندومن  گنرد 

22/46

یناوتان ّتلع  هب  ادخ ، ساپس  زا  یگدنامرد 

اًزْجَع َْلب  یَِهلِإ -  اَی  ًهَبْغَر -  َال  ِروُسُْحلِاب ، ُراَْرقِْإلا  َياَراَُصق  َو 

24/46 .تسا یناوتان  يور  زا  هکلب  نم -  يادخ  يا  یتبغر -  یب  يور  زا  هن  .تسا  یگدنامرد  هب  رارقا  نم  شالت  تیاهن  و 

یهلا ساپس  زا  یناوتان  توکس و 

َكِدیِمَْحت ْنَع  ُتوُکُّسلا  َِیب  َرَّصَق  ْدَق  َو 

.هتخاس ناوتان  وت  ساپس  زا  ارم  توکس ، و 

24/46

وا زا  هدش  تساوخرد  زا  ادخ ، ندوبن  ناوتان 

ُلَأُْست اَّمَع  ٍزِجاَع  َال  َو  ُدیُِرت ، اَِمب  ٍِقئاَض  ُْریَغ  َکَّنِإ 

25/46 .یتسین ناوتان  دوش ، تساوخرد  وت  زا  هچنآ  زا  تسین و  راوشد  تخس و  تیارب  یهاوخب ، هچنآ  وت  هک  یتسرد  هب 

دنوادخ زجع  مدع  ناهرب و  هماقا 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2205 

http://www.ghaemiyeh.com


ٌناََیب َال  ٌناَهُْرب َو  َِکیُْعی  َْمل  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

16/47 .تسا هدرکن  زجاع  ار  وت  يراکشآ ، نخس  نشور و  لیلد  هکنآ  ییوت 

ادخ یگنوگچ  كاردا )  ) زا اه ، مهف  یناوتان 

َِکتَّیِْفیَک ْنَع  ُماَْهفَْألا  ِتَزَجَع  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

.دنزجاع وت  ّتیفیک  زا  اه  مهف  هکنآ  ییوت 

18/47

ساپس شرامش  زا  ناگتشرف ، یناوتان 

ُهَظَفَْحلا ِِهئاَصْحِإ  ْنَع  ُزِْجعَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

40و36/47 .دنشاب زجاع  شندرمش  زا  لامعا )  ) ِنانابهگن هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

شندومن متس  و  ناوتان ،

ُفیِعَّضلا ِْملُّظلا  َیلِإ  ُجاَتْحَی  اَمَّنِإ  ...ٌْملُظ َو  َکِمْکُح  ِیف  َْسَیل  ُهَّنَأ  ُتِْملَع  ْدَق 

انامه .تسین و  متس  وت  نامرف  رد  هک  ما  هتسناد 
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15/48 .تسا ندرک  متس  هب  دنمزاین  فیعض ،

هدنب یناوتان  هب  انیب  ادخ ،

َْکَیلِإ ...یِفْعَض  يََرت  ْدَقَف 

.ینیب یم  دوخ  هاگرد  هب  ار  ما  یناوتان  اریز 

16/48

هدنب یناوتان  هب  انیب  ادخ ،

ِحِداَوَْفلا ِتْحا  ِلامَ ِنَع  یِفْعَض  َیلِإ  یَِهلِإ  اَی  َتْرَظَنَف 

5/49 .يدرک هدهاشم  تخس ، ياه  تبیصم  لّمحت  زا  ار  ما  یناوتان  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 

باتفآ یمرگ  لّمحت )  ) زا یناوتان 

، َهَعُولَْهلا َهَّمِّرلا  ِهِذَه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِمب  َو  َِکئاَمْسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملِاب َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأَف 
َکِسْمَش َّرَح  ُعیِطَتْسَت  َال  ِیتَّلا 

بات و یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادـنوادخ ، سپ 
5/50 .درادن ار  تباتفآ  یمرگ  ییاناوت  هک  ییامن ، محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا 

یهلا شتآ  یمرگ  لّمحت )  ) زا یناوتان 

، َهَعُولَْهلا َهَّمِّرلا  ِهِذَه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِمب  َو  َِکئاَمْسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملِاب َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأَف 
؟ َكِراَن َّرَح  ُعیِطَتْسَت  َْفیَکَف  َکِسْمَش ، َّرَح  ُعیِطَتْسَت  َال  ِیتَّلا 

بات و یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادـنوادخ ، سپ 
؟5/50 دراد ییاناوت  ار  تشتآ  يامرگ  هنوگچ  سپ  درادن ، ار  تباتفآ  یمرگ  ییاناوت  هک  ییامن ، محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا 

دعر يادص  ندینش )  ) زا هدنب ، یناوتان 

ُعیِطَتْـسَت َال  ِیتَّلا  ...َهَعوُزَْجلا  َسْفَّنلا  ِهِذَـه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َکـِئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِـمب  َو  َِکئاَمْـسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملاـِب َّمُهَّللا  َکـُلَأْسَأَف 
َكِدْعَر َتْوَص 

بات یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدـناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدـش  ناهنپ  ياه  ماـن  هب  ادـنوادخ ، سپ 
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5/50 .درادن ار  تربا  شرغ  يادص  ییاناوت  هک  ییامن ، محر 

ادخ مشخ  گناب  ندینش )  ) زا هدنب ، یناوتان 

َهَّمِّرلا ِهِذَـه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَـه  َتْـمِحَر  اَّلِإ  َکـِئاََهب ، ْنـِم  ُبُـجُْحلا  ُهـْتَراَو  اَِـمب  َو  َِکئاَمْـسَأ ، ْنـِم  ِنوُزْخ  _ َْملاـِب َّمُـهَّللا  َکـُلَأْسَأَف 
؟ َِکبَضَغ َتْوَص  ُعیِطَتْسَت  َْفیَکَف  َكِدْعَر ، َتْوَص  ُعیِطَتْسَت  َال  ِیتَّلا  ...َهَعُولَْهلا 

بات و یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادـنوادخ ، سپ 
ار تمشخ  گناب  هنوگچ  سپ  درادن ، ار  تربا  شرغ  يادص  ییاناوت  هک  ییامن ، محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا 
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؟5/50 دراد ییاناوت 

ساپس زا  هدنب ، یناوتان  یهلا و  ناسحا 

يِرْکُش ُْهنَع  ُزِْجعَی  اَم  يِْدنِع  َْتعَنَطْصا  ِدَقَف 

1/51 .تسا زجاع  نآ  يادا  زا  نم  رکش  هک  يدرک  یکین  نم  هب  نانچنآ  وت  سپ 

نتشگ زوریپ  بلاغ و  زا  هدنب ، یناوتان 

َرِصَْتنَأَف ٍهَُّوق  يِِذب  َال  َو  َرِذَتْعَأَف ، اًئیَِرب  ُتْسَلَف  ِیل  َرِفْغَت  ...ْنَأ  َُکلَأْسَأ 

7/51 .موش زوریپ  ات  مشاب  یمن  یناوت  ياراد  مشاب و  هتشاد  يرذع  ات  متسین  هانگ  یب  نم  اریز  .ما  يزرمایب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 

شناتسود هب  ادخ ، هدعو  يوس  هب  باتش  زا  هدنب  یناوتان 

َكَءاَِیلْوَأ ُهَتْدَعَو  امِیف  ِهَعَراَسُْملا  ِنَع  یِسْفَن  َفْعَض  یَِهلِإ  اَی  َْکَیلِإ  وُکْشَأ 

.منک 10/51 یم  تیاکش  وت  هب  يا ، هداد  دیون  تناتسود  هب  هچنآ  هب  نتفاتش  رد  مسْفن  یناوتان  زا  نم ، يادخ  يا 

هدنب یناوتان  گرم و  ندش  کیدزن 

ِیتَلیِح َهَِّلق  ِیتَنَکْسَم َو  یِفْعَض َو  ِیلَجَأ َو  َباَِرْتقا  ...ْمَحْرا 

4/53 .نک محر  ما  یگراچیب  ما و  يدنمزاین  ما و  یناوتان  مگرم و  ندش  کیدزن  رب 

هدنب یناوتان  يارب  يا ، هدنهد  ییاناوت  ِدوبن 

َكَْریَغ ...اًیِّوَقُم  ِهِفْعَِضل  َال  َو  اًثیِغُم ، ِِهتَقاَِفل  ُدِجَی  َال  ْنَم  َلاَءوُس  ...َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

یمن وت  زج  شفعـض  يارب  يا  هدنهدورین  و  شزاین ، يارب  یـسردایرف  هک  یـسک  تساوخرد  دننام ) ، ) مهاوخ یم  وت  زا  نم  ادـنوادخ 
.دبای

3/54

لطاب قحان 

نخان
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مالسا نارادزرم  نانمشد  ياه  نخان  نتخاس  ادج 

ْمُهَراَفْظَأ ْمُْهنَع  ِْمْلقا  َو 

5/27 .نک ادج  نانآ  زا  ار  ناشلاگنچ  و 

یشوخان

یشوخان یشوخ و  لاح  رد  یهلا ،  تباجا  هب  دیما 

َءاَّرَض ْوَأ  ُْتنُک  َءاَّرَس  ِیف  یِّنَع ، ْتَأَْطبَأ  ْنِإ  ِیل َو  َِکَتباَجِإ  ْنِم  اًِسیآ  ...ِیْنلَعَْجت  َال  َو 

 - دوش رید  هچرگ  تتباجا -  زا  دیماان  ارم  و 
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8/21 .یتخس ای  مشاب  یشوخ  رد  هدن ، رارق 

ینادان

يرازگرکش نامز  تلاح و  هب  هدنب ، ینادان 

؟ ََکل ِدْمَْحلِاب  َیلْوَأ  ِْنیَْتقَْولا  ُّيَأ  َو  ََکل ؟ ِرْکُّشلِاب  ُّقَحَأ  ِْنَیلاَْحلا  ُّيَأ  یَِهلِإ ، اَی  يِرْدَأ ، اَمَف 

يارب تقو ، ود  زا  کی  نیمادک  و  تسا ؟ رتراوازـس  وت  يارب  يرازگ  ساپـس  هب  لاح ، ود  نیا  زا  کی  مادک  مناد  یمن  نم  يادـخ  يا 
؟2/15 دشاب یم  رت  هتسیاش  وت  شیاتس 

ینادان يور  زا  ادخ ، ینامرفان 

َكاَصَع ِِهلْهَِجب  يِذَّلا  اَنَأ  َو 

14/16 .هدرک ینامرفان  ار  وت  ینادان  يور  زا  هک  یسک  نآ  منم  و 

دوخ يراگتسر  هب  تبسن  هدنب ، ینادان 

؟ ِهِدْشُِرب یَِهلِإ ، اَی  یِّنِم ، ُلَهْجَأ  ْنَمَف 

؟23/16 تسا نم  زا  رت  نادان  دوخ  يراگتسر  هب  یسک  هچ  نم  يادخ  يا  سپ 

دننآ هب  لهاج  هچنآ  ندناسانش  نارادزرم  هب 

َنُولَهْجَی اَم  ْمُْهفِّرَع 

3/27 .ناسانشب نانآ  هب  دنسانش ، یمن  ار  هچنآ 

یهلا تردق  هب  لهاج  درف  اب  یهاون ، بکترم  يدننامه 

ِْهیَلَع َِکتَرْدُِقب  ِلِهاَْجلاَک  اًریِْرغَت  ُْهنَع  َْتیَهَن  اَم  یَطاَعَت  َو  اًطیِْرفَت ، ِِهب  َتْرَمَأ  اَّمَع  َرَّصَقَف 

هب نادان  دـننام  .هداد  ماجنا  يا ، هدومن  یهن  نآ  زا  هچنآ  یکاب  یب  اب  هدرک و  یهاـتوک  يا  هدرک  رما  هچنآ  زا  يراـگنا  لهـس  اـب  سپ 
.شدوخ رب  وت  تردق 

7و6/31

دوخ لهج  زا  هدنب ، یهاوخرذع 
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ِیلْهَج ْنِم  َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

21/31 .مهاوخ یم  رذع  وت  هاگشیپ  رد  ما ، ینادان  زا  نم  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ ،

دوخ رادرک  يدب  هب  هدنب ، ندوبن  نادان 

يَِرثَأ ِءوُِسب  یِّنِم  ٍلْهَج  ْنَع  ِِهب  ُْتقَطَن  اَم  ُّلُک  اَمَف 

26/31 .تسین مرادرک  يدب  هب  لهج  زا  متفگ ، هچ  ره  سپ 

نآرق ملع  هب  نالهاج  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  يرترب 

ُهَْملِع َلِهَج  ْنَم  یَلَع  اَنَْتلَّضَف  َو 

5/42 .يدیشخب يرترب  دوب ، نادان  نآ  ملع  هب  هک  یسک  رب  ار  ام  و 

ناضمر هام  نامز  هب  ناتخبدب ، ینادان 
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ُهَْتقَو ُءاَیِقْشَْألا  َلِهَج  َنیِح  َُهل  َکِّنَِمب  اَنَتْقَّفَو  َو 

.دنتخانشن ار  نآ  تقو  ناتخب ، هریت  هک  هاگنآ  يداد ، قیفوت  تتمعن ، هلیسو  هب  نآ  يارب  ار  ام  و 

43/45

یهلا ياه  تمعن  یشومارف  و  نالهاج ،

َِکئْالِآل َنِیلِهاَْجلا  ِتاَلَفَغ  َْدنِع  ِوْهَّسلا  ِلاَوْحَأ  ِیف  ِهِیْنمِْزلَأ  َْلب  َكَرْکُش ، یِّنَع  ْبِهُْذت  َال  َو 

نم اب  تیاه ، تمعن  هب  نانادان  ياـه  یـشومارف  ماـگنه  یهّجوت ، یب  تـالاح  رد  هشیمه  ار  نآ  هکلب  .ریگن  نم  زا  ار  تیرازگرکـش  و 
.نادرگ هارمه 

114/47

هدنب تلزنم  ماقم و  ندنام  لوهجم 

ِیناَکَم اَِهلْجَأ  ْنِم  ُلَهُْجی  ًهَصیِقَن  ...ِینْمُسَت  َال  َو 

121/47 .نادرگن تباث  نم  رب  دوشن ، هتسناد  متلزنم  نآ ، رطاخ  هب  هک  ار  یبیع  و 

هدنب ینادان  ششخب  و  دنوادخ ، يرابدرب 

ِیلْهَج یَلَع  َکِْملِِحب  ْدُع  َو 

4/53 .شخبب ما ، ینادان  رب  تا  يرابدرب  اب  و 

لطاب تسردان 

ییازان

نانمشد نانز  ندنادرگ  ازان  تساوخرد 

ادخ زا  مالسا ، نارادزرم 

ْمِِهئاَِسن َماَحْرَأ  ْمِّقَع  َّمُهَّللا 

.نادرگ میقع  ار  ناشنانز  محر  ادنوادخ 
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6/27

هدرورپزان

هدرورپزان ِهّفرم  رش  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ٍدیِفَح ٍفَْرتُم  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  هدرورپزان  هّفُرم  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

( یهلا هاگرد  زا  ، ) ناگدرورپزان ندشن  هدنار 

َنِیفَْرتُْملا ُهَْدنَی  َال  ...ْنَم  اَیَف 

.ینار یمن  ار  ناگدرورپزان  هکنآ  يا  سپ 

75/47

كزان

شغیت ِزیت  فرط  ندنادرگ  كزان  و  نمشد ،

ِهِّدَح اَبَش  ِیل  َفَهْرَأ  َو  ِِهتَیْدُم ، َهَبُظ  ِیل  َذَحَش  ...ٍّوُدَع  ْنِم  ْمَکَف 

.درک كزان  میارب  ار  نآ  زیت  فرط  دومن و  زیت  نم  يارب  ار  شغیت  هبل  هک  ینمشد  رایسب  هچ  سپ 

4/49
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یساپسان

ادخ زا  ندومنن  یساپسان 

ِنوُرُفْکَت َال  ِیل َو  اوُرُکْشا  َو  ْمُکْرُکْذَأ ، ِینوُرُکْذا  َْتلُقَف :

14/45« .دینکن نارفک  ارم  دیرازگ و  رکش  ارم  منک و  دای  ار  امش  ات  دینک  دای  ارم  : » يدومرف سپ 

یهلا باذع  هدنب و  یساپسان 

ٌدیِدََشل ِیباَذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  َو  ْمُکَّنَدیِزََأل ، ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  َْتُلق : َو 

14/45« .تسا دیدش  نم  باذع  انامه  دییامن ، نارفک  رگا  مهد و  ینوزف  ار  امش  دیرازگ ، رکش  رگا  : » يدومرف و 

ریخ زا  ّتیمورحم  مدع  یساپسان و 

يِرْکُش ِهَّلِِقل  َیلوُْألا  ِهَرِخْآلا َو  َْریَخ  ِیْنمِرَْحت  اَلَف  یَِهلِإ 

13/51 .نادرگن هرهب  یب  ایند  ترخآ و  ریخ  زا  مکدنا ، ساپس  رطاخ  هب  ارم  سپ  نم ، يادخ 

یشکرس ینامرفان 

ادخ ینامرفان  زا  عنام  یساپس 

ِِهتَیِصْعَم ْنَع  اًزِجاَح  ...ُنوُکَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

29و27/1 .دشاب شتیصعم  زا  یعنام  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

یگنوگچ ندید  ماگنه  ناگتشرف ، راتفگ 

راک تیصعم  رب  خزود 

َِکتَداَبِع َّقَح  َكاَنْدَبَع  اَم  َکَناَْحبُس  َِکتَیِصْعَم : ِلْهَأ  یَلَع  ُِرفَْزت  َمَّنَهَج  َیلِإ  اوُرَظَن  اَذِإ  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو 

وت شتسرپ  هتـسیاش  هک  هنوگنآ  ام  وت ، یهّزنم  دنیوگ : دشک ، یم  هلعـش  ناراکهنگ  رب  هک  دنرگن  یم  ار  خزود  نوچ  هک  ییاهنامه  و 
9/3 .میدرکن شتسرپ  ار  وت  دوب ،

یهلا نامرف  زا  ناگتشرف ، ندرکن  ینامرفان 
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ْمُهَرَمَأ اَم  َهَّللا  َنوُصْعَی  َال  َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

، هدرک رما  نانآ  هب  هچنآ  رد  ار  ادخ  هک  نانآ  ناگتشرف ، ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
.دننک یمن  یچیپرس 

19و11و10/3

ادخ ینامرفان  زا  ندش  هتشاد  هگن  نیعبات و 

َِکتَیِصْعَم ْنِم  اَِهب  ْمُهُمِصْعَت  ًهاَلَص  ...َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

.يراد هگن  تیصعم  زا  ار  ناشیا  نآ  ببس  هب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نیعبات  رب  ادنوادخ و 

14و13/4

ادخ ینامرفان  زا  هدنب ، نتشاد  هگن 

َِکتَیِصْعَم ْنِم  اًمِصاَع  اًظْفِح  ...اَنْظَفْحا  َو 

زا ار  ام  هک  يا  يرادهگن  نک ، يرادهگن  ار  ام  و 
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17/6 .درادزاب وت  ینامرفان 

تیصعم ندرمش  کچوک 

ِهَیِصْعَْملا ِراَغِْصتْسا  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

2و1/8 .ینامرفان ندرمش  کچوک  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

یهلا تیصعم  رد  هدنب ، مادنا  ندربنورف 

َِکتَیِصْعَم ِیف  اًذوُُفن  اَنِحِراَوَج  ْنِم  ٍءْیَِشل  ْلَعَْجت  َال  َو 

.نک ریذپانذوفن  تا  ینامرفان  رد  ار  ام  ياضعا  و 

6/9

ادخ زا  هدنب  ینامرفان  ناطیش و  تتامش 

َِکتَیِصْعَم یَلَع  ُهاَنْعَیاَش  ْذِإ  اَِنب  َتِمَش  ْدَق  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  َّمُهَّللا 

6/10 .درک تتامش  ار  ام  وا  میدومن ، یهارمه  ار  ناطیش  وت ، زا  ینامرفان  رب  نوچ  ادنوادخ 

تیصعم هدش  هتفریذپ  هبوت 

اَهاَْنفَرَْتقا ٍهَیِصْعَم  َال  َو  ُهاَنْحَرَتْجا ، ٍْبنَذ  یَلَع  اَهَدَْعب  اَنُِفقُوت  َال  ًَهلُوبْقَم  ًَهبَْوت  .اَِنلاَمْعَأ  ُهَبَتَک  اَْنیَلَع  یِصُْحت  اَم  َماَتِخ  ْلَعْجا  َو 

ماجنا ینامرفان  هانگ و  رب  نآ  زا  سپ  ار  ام  هک  هد  رارق  هدش  هتفریذپ  هبوت  دنرامش ، یم  ام  يارب  نامیاهراک  ناگدنسیون  هچنآ  نایاپ  و 
.ینکن خیبوت  هدش 

3/11

یهلا ناسحا  ماگنه  تیصعم ، زا  يراددوخ 

َِکناَیْصِع ْنَع  ِعاَْلقِْإلِاب  اَّلِإ  َِکناَسْحِإ  َْتقَو  ِْملْسَتْسَأ  َْمل  یِّنَِأب  ََکل  ٌّرِقُم 

5/12 .ما هدربن  نامرف  وت ، تیصعم  زا  يراددوخ  اب  زج  تناسحا ، ماگنه  هکنیا  هب  منک  یم  رارقا 

راک تیصعم  ندیزرمآ 
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َُهل َتْرَفَغَف  َكاَصَع  ْنَم  یَصْعَِأب  اَنَأ  اَم 

11/12 .ما هدوبن  يا ، هدیزرمآ  ار  وا  وت  هدرک و  وت  ینامرفان  هکنآ  زا  رتراکهانگ  نم 

ناراک تیصعم  رفیک  رد  ادخ ، ندرکن  طارفا 

ُهاَصَع ْنَم  ِباَقِع  ِیف  ُطِْرُفی  َال  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 

12/16 .دنک یمن  يور  هدایز  ناراکهانگ  رفیک  رد  هکنآ  ییوت  و 

ینامرفان ینادان و 

َكاَصَع ِِهلْهَِجب  يِذَّلا  اَنَأ 

14/16 .هدرک ینامرفان  ار  وت  ینادان  يور  زا  هک  یسک  نآ  منم 

وا ینامرفان  رد  ادخ ، يزور  ندومن  فرص 

؟ َِکتَیِصْعَم ْنِم  ُْهنَع  ِینَْتیَهَن  امِیف  َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  َْتیَرْجَأ  اَم  ُقِْفنُأ  َنیِح  ِهِسْفَن  ِحاَلِْصتْسا  ِنِم  یِّنِم  ُدَْعبَأ  ْنَم  َو 

، يا هدناسر  میارب  هک  ار  تا  يزور  هک  هاگنآ  دشاب ، رترود  نم  زا  دوخ  سفن  حالص  هب  هک  تسیک  و 
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؟ منک یم  فرص  يا  هتشادزاب  هچنآ  رد  تینامرفان  رد 

23/16

تیصعم زا  شنتشادرب  تسد  تهج  هدنب ،  اب  ادخ  يراتفر  شوخ 

ْنَع َعِدـَتْرَأ  ْنَأـِل  َّیَلَع  َکـْنِم  اًـلُّضَفَت  َو  ِیل ، َکـْنِم  اًـیِّنََأت  ْلـَب  َکـْیَلَع ، یِمَرَک  ْنِم  َکـِلَذ  َْسَیل  ...یِّنَع َو  َکـُتاَنَأ  َکـِلَذ  ْنِم  ُبَـجْعَأ  َو 
ِهَطِخْسُْملا َِکتَیِصْعَم 

رب وت  لّضفت  زا  نم و  رب  وت  يرابدرب  زا  هکلب  .تسوت  دزن  نم  ندوب  یمارگ  زا  هن  نیا  تسا و  نم  اـب  وت  يراـبدرب  نآ  زا  رت  تفگـش  و 
.مرادرب تسد  وت -  مشخ  هدنزیگنارب  ینامرفان -  زا  هکنیا  يارب  .تسا  نم 

26/16

تیصعم نیتسخن  يازج 

َُکْتیَـصَع اَم  ِلَّوَأ  ِیف  َْکنِم  ِیئاَزَج  َناَک  ْذِإ  ...ٍقاَقِْحتْـسِاب  ِیل  ٍبِجاَو  ُْریَغ  َِکلَذ  َّنِإَف  ...َکَتَرِفْغَم  ُبِجْوَتْـسَأ  َنیِح  ِیل  ُرِفْغَت  َْتنُک  ْنِإ  َو 
َراَّنلا

رد نم  رفیک  اریز  .تسین  نم  ندوب  راوازـس  زا  نآ  هک  یتسردـب  سپ  مشاب ، وت  شزرمآ  بجوتـسم  هک  یماـگنه  يزرماـیب  ارم  رگا  و 
31/16 .دوب شتآ  مدرک ، هک  یهانگ  نیتسخن 

یصاعم زا  هدنب ، نتشادهگن 

یِصاَعَْملا َنِم  ِیِنق  َو 

33/16 .نک ظفح  ناهانگ  زا  ارم  و 

تیصعم اب  ناگدنب ، نتخاس  راوخ  ناطیش و 

َِکتَیِصْعَِمب اَِنناَِهْتما  ...ِیف  ُهَسْفَن  َعِمُْطی  ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

2و1/17 .میرب یم  هانپ  وت  هب  دنک ، عمط  تا  ینامرفان  هب  ام  ندومن  راوخ  رد  ناطیش )  ) وا هکنیا  زا  ام  ادنوادخ 

ادخ ینامرفان  رب  هدنب ، نتخاسن  ریلد 

یِصاَعَْملا یَلَع  ِیْنئِّرَُجت  َال  َو 
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5/22 .هدم متأرج  اه  ینامرفان  رب  و 

ادخ ینامرفان  زا  يرود  هدنب و  رب  ّتنم 

َِکتَیِصْعَم ْنِم  ُْهنَع  ِینَْتیَهَن  اَِمل  ِباَِنتْجِالا  ...ِهَّحِّصلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

.راذگ ّتنم  نم  رب  يا -  هتشادزاب  نآ  زا  ارم  هک  تا -  ینامرفان  زا  نتسج  يرود  یتسردنت و  اب  و 

3/23

دنوادخ تیصعم  ندرک  اهر 

َِکتَیِصْعَم ِّلُِکل  َنیِکِراَّتلا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

.هد رارق  دنا ، هدرک  كرت  ار  تیاه  ینامرفان  همه  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

11و10/25

ادخ ینامرفان  ندید  گرزب 

ِِهناَیْصِع َرِیبَک  يَأَرَف  ...يَدُْهلا  ُرََصب  َُهل  َحَتَْفنا  اَذِإ  یَّتَح  ...
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اًرِیبَک

7/31 .تسناد گرزب  ار  شگرزب  هانگ  سپ  دش ، هدوشگ  وا  يارب  تیاده  مشچ  هک  نیمه  اّما  ...

نتشادن تیصعم  لایخ  ندومن و  هبوت 

ٍهَیِصْعَِمب ُهَسْفَن  ُثِّدَُحی  َال  ْنَم  ََهبَْوت  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

14/31 .درذگ یمن  شنهذ  زا  ینامرفان  هک  یسک  هبوت  منک ، یم  هبوت  تهاگرد  هب  نم  ادنوادخ 

یصاعم همه  زا  ندومن  يرود 

َکیِصاَعَم َعیِمَج  َرُجْهَأ  ْنَأ  يِدْهَع  ...ِّبَر  اَی  ََکل  َو 

16/31 .منیزگ يرود  وت ، ياه  ینامرفان  همه  زا  مدنب ، یم  دهع  وت  اب  نم ، راگدرورپ  يا  و 

تیصعم كرت  ِندوب  هبوت  لامتحا 

َنِیبِینُْملا ُلَّوَأ  اَنَأَف  ًَهباَنِإ  َِکتَیِصْعَِمل  ُكْرَّتلا  ِنُکَی  ْنِإ  َو 

28/31 .ما هدننک  تشگزاب  نیتسخن  نم  سپ  تسا ، تشگزاب  وت ، تیصعم  كرت  رگا  و 

ادخ زا  هدنب ، ینامرفان  يرایسب 

َِکتَیِصْعَم ْنِم  ِِهب  ُءُوبَأ  اَم  َّیَلَع  َُرثَک  و 

.تسا دایز  نم  رب  مشک ، شود  رب  هک  تتیصعم  و 

10/32

ندش ادخ  مشخ  راوازس  و  تیصعم ، هب  نتخادرپ 

ِهِرْدَغ َراَذِع  یِّنَع  َلَتَف  َکَتَطْخَس ، ِییْعَس  ِءوُِسب  ُْتبَجْوَتْسا  َو  َکَتَیِصْعَم ، ُْتفَراَق  اَذِإ  ...

13/32 .دنادرگرب نم  زا  ار  شا  هلیح  نانع  سپ  متشگ ، راوازس  ار  تمشخ  مرادرک ، یتشز  اب  متخادرپ و  تا  ینامرفان  هب  هک  نیمه  ...

شتآ اب  راک ، تیصعم  رب  ادخ  نتفرگ  تخس 

َكاَصَع ْنَم  یَلَع  اَِهب  َتْظَّلَغَت  ٍراَن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
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.یتفرگ تخس  هدرک ، ینامرفان  ار  وت  هک  ره  هب  نآ  اب  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

29/32

ادخ ینامرفان  ناطیش و  زا  ندروخ  بیرف 

ٍصاَع َكاَصَع  اَم  َِکتَعاَط  ْنَع  ْمُهُعِدَتْخَی  َناَْطیَّشلا  َّنَأ  َال  ْوَلَف 

.درک یمن  ار  وت  ینامرفان  يراکهانگ  چیه  داد ، یمن  ناشبیرف  تتعاطا  زا  ار  اهنآ  ناطیش  رگا  سپ 

9/37

راک تیصعم  هب  ادخ  نداد  تلهم 

ِهِیف ُهَتَلَجاَعُم  ُِکلْمَت  امِیف  یِصاَْعِلل  ِیلُْمت  َو 

10/37 .یهد یم  تلهم  يراد ، ار  شرفیک  رد  باتش  ییاناوت  هچنآ  رد  ار  راکهنگ  و 

راک تیصعم  اب  ادخ ، مرک  ندوب  راکشآ 

ْوَأ َکَعاَطَأ  ْنَم  ِهَلَماَعُم  ِیف  َکَمَرَک  َنَْیبَأ  اَم  َکَناَْحبُسَف 
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...َكاَصَع

10/37 .تسا هدرک  ینامرفان  ای  هدرک  تعاطا  ار  وت  هک  یسک  اب  راتفر  رد  وت  مرک  تسا  راکشآ  هچ  وت ! یهّزنم  سپ 

رگنایصع رفیک  رد  ادخ ، ندرکن  باتش 

َِکتَمِقَِنب ُْهلِجاَُعت  ْمَلَف  َکَیْهَن  ُِعقاَوُْملا  َكَْرمَأ َو  یِصاَْعلا  اَّمَأَف 

14/37 .يدرکن باتش  شرفیک  هب  سپ  دروآ ، اج  هب  ار  وت  یهن  دنک و  یچیپرس  ار  وت  رما  هکنآ  اّما  و 

ادخ ینامرفان  دصق  نیتسخن  رد  هدنب ، رفیک 

َِکَتبوُقُع ْنِم  َکِْقلَخ  ِعیِمَِجل  َتْدَدْعَأ  اَم  َّلُک  َِکناَیْصِِعب  َّمَه  اَم  ِلَّوَأ  ِیف  ُّقِحَتْسَی  َناَک  ْدََقل  َو 

یم راوازس  یتخاس ، هدامآ  تناگدیرفآ  همه  يارب  هک  ار  وت  ياه  تبوقع  همه  دومن ، وت  ینامرفان  تّمه  هک  زاغآ  رد  وا  هکنآ  لاح  و 
14/37 .دش

یهلا متس  راک و  تیصعم 

َكاَصَع ْنَم  یَلَع  َكُرْوَج  یَشُْخی  َال 

16/37 .ینک متس  درک ، تیصعم  ار  وت  هک  یسک  رب  هک  تسین  نآ  زا  یمیب 

تیصعم نودب  ِناگدننک  هبوت 

...َنیِصاَع َْریَغ  َنِیِبئاَت  ...اَْنتِمَأ 

5/40 .ناریمب راکهنگ ، ریغ  ِناگدننک  هبوت  ار  ام 

یصاعم يوس  هب  نتفر  زا  هدنرادزاب  لماع 

اًِسباَح یِصاَعَْملا  َیلِإ  اَِهْلقَن  ْنَع  اَنِماَْدقَِأل  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

10/42 .هد رارق  ناهانگ  يوس  هب  تکرح  زا  ام  ياه  ماگ  رادهگن  ار  نآرق  و 

تیصعم زا  هدنب ، ندش  هتشاد  هگن  ون و  هام 

َِکتَیِصْعَم ِهَرَشاَبُم  ْنِم  ِهِیف  اَنْظَفْحا  َو 
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6/43 .رادهگن تا  ینامرفان  نداد  ماجنا  زا  هام )  ) نآ رد  ار  ام  و 

یصاعم زا  مادنا ، ندش  هتشادزاب  هزور و 

َکیِصاَعَم ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

6/44 .امرف يرای  ناهانگ  زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 

راک تیصعم  اب  ادخ ، يرابدرب 

ِْملِْحلِاب َكاَصَع  ْنَم  َْتیَّقََلت  َو 

9/45 .ینک یم  راتفر  يرابدرب  اب  هدومن ، ار  تا  ینامرفان  هک  یسک  اب  و 

راک تیصعم  رب  ادخ ، يزور  یگدرتسگ 

َكاَصَع ْنَِمل  ٌطوُْسبَم  َُکقْزِر 

16/46 .تسا هدرتسگ  هدرک ، ینامرفان  ار  وت  هک  یسک  يارب  وت  ِيزور 

مالسلا هیلع  ماما  ینامرفان  زا  ندوب  رذحرب 
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ُهَتَیِصْعَم َتْرَّذَح  َو 

60/47 .یتشاد رذحرب  شا  ینامرفان  زا  و 

ینامرفان زا  ادخ ، یهن 

َِکتَیِصْعَم ْنَع  ُهَْتیَهَن  َو 

68/47 .يدرک یهن  ینامرفان  زا  ار  وا  و 

دمع يور  زا  ادخ ، ینامرفان 

اًدِّمَعَتُم َكاَصَع  يِذَّلا  اَنَأ 

.مدرک ینامرفان  ار  وت  دمع ، يور  زا  هکنآ  منم 

78/47

ادخ زا  ینامرفان  دننامه 

اًلِّصَنَتُم َْکَیلِإ  َراَج  ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت  ...َِکتَیِصْعَمَک  ُهَتَیِصْعَم  َْتلَعَج  ْنَم  ...ِّقَِحب 

اب يدـناشوپ  هک  يزیچ  نامه  اب  ناشوپب ، ارم  زور ، نیا  رد  يا ، هداد  رارق  دوخ  زا  ینامرفان  دـننام  ار  وا  زا  یناـمرفان  هک  یـسک  ّقح  هب 
86/47 .هدومن يراز  وت  يوس  هب  هانگ ) زا   ) يرازیب لاح  اب  هک  ار  یسک  نآ ،

ینامرفان نایصع و  یکرچ  زا  یکاپ 

ِناَیْصِْعلا ِسَنَد  ْنِم  َریِهْطَّتلا  َِیل  ْبَه  َو 

.شخبب نم  هب  ار  هانگ  یکرچ  زا  نتشگ  كاپ  و 

112/47

تیصعم اب  یگتخیمآ  رثا  رد  کین ، ياهراک  یهابت  مدع 

َِکتَیِصْعَم ْنِم  اَُهبوُشَی  اَِمب  ِیتاَنَسَح  ِْطبُْحت  َال 

131/47 .نکن لطاب  تا ، ینامرفان  هب  نتخیمآرد  اب  ارم  کین  ياهراک 
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هدنب ینامرفان  و  یهلا ، ياطع 

ُْتیَصَعَف َلیِمَْجلا  َْتیَْلبَأ  َو 

.مدرک ینامرفان  سپ  يدومن ، وکین  ياطع  و 

1/49

ادخ ینامرفان  هب  ندش  مرگرس 

َکیِصاَعَم یَلَع  یِّنِم  اًکاَمِْهنا  ِهِعیِمَج  ِیف  َو  َْکنِم ، ًالُّوَطَت  اًماَْعنِإ َو  َِکلَذ  ُّلُک 

13/49 .مدوب وت  ینامرفان  مرگرس  نم  اهنآ ، همه  رد  و  تسوت ، بناج  زا  ناسحا  تمعن و  اهنآ  همه 

راکهنگ ینامرفان  اب  ادخ ، کلم  شهاک  مدع 

َنِیِبنْذُْملا ُهَیِصْعَم  ُْهنِم  َصُْقنَت  ...ْنَأ  ْنِم  ُمَوْدَأ  َکُْکُلم  ...ْنَِکل 

6/50 .دهاکب نآ  زا  يزیچ )  ) ناراکهنگ ینامرفان  هک  تسا  نآ  زا  رترادیاپ  تا  یهاشداپ  یلو 

بحتسم هلفان 

راوگان

هدنب هب  ناشیوخ ، ششخب  ِيراوگان  یمک و 

اْوَطْعَأ اْوَطْعَأ  ْنِإ  َو  ِینُومَرَح ، ِیَتباَرَق  َیلِإ  ِینَتْأَْجلَأ  ْنِإ 
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اًدِکَن اًلِیلَق 

.دنا هدرک  اطع  راوگان  كدنا و  دننک ، اطع  رگا  دننک و  ممورحم  يزاس ، جاتحم  مناشیوخ  هب  ارم  رگا 

3/22

ندیلان

گرم ماگنه  ناگدنب ، ندیلان  یتخس  ندش  ناسآ  لماع 

ِنِینَْألا َدْهَج  ...اَنِسُْفنَأ  یَلَع  ِتْوَْملا  َْدنِع  ِنآْرُْقلِاب  ْنِّوَه  َو 

13/42 .نادرگ ناسآ  ام  رب  ار  ندرک  هلان  یتخس  گرم ، ماگنه  نآرق  هلیسو  هب  و 

مان

دنوادخ ياه  مان  ندوب  هّزنم 

ُهُءواَمْسَأ ْتَسَّدَقَت 

7/1 .تسا سّدقم  شیاه  مان 

َنِیبوُْسنَْملا ِنَع  َكُءواَمْسَأ  ْتَسَّدَقَت  َو 

.تسا رت  سّدقم  ناراد  بسن  زا  تیاه  مان  و 

14/39

شدوخ بناج  زا  ادخ ، ندش  هدیمان  هدنیاشخب 

یِّنَع ُفْعاَف  ِْوفَْعلِاب  َکَسْفَن  َْتیَّمَس  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 

18/16 .رذگرد نم  زا  سپ  يداهن ، مان  هدنیاشخب  ار  دوخ  هکنآ  ییوت  و 

هدنب زا  ناهنپ  یناشن  مان و  اب  یناکرشم 

ْمُُهتاَفِص ْمُهُءواَمْسَأ َو  یَفَْخت  َنیِذَّلا  ِكْرِّشلا ، ِمَمُأ  ِِرئاَس  ...ِْدنِْهلا َو  َنِم  ِداَِلْبلا  ِراَْطقَأ  ِیف  َكَءاَدْعَأ  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

اه و مان  هک  كرشم ، ياه  تّما  رگید  دنه و  زا  دنـشاب  هک  يرهـش  ره  رد  نک ، راچد  تشونرـس  نیدب  ار  تنانمـشد  همه  ادنوادخ و 
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9/27 .تسا ناهنپ  ناشیاه  هناشن 

ناگدننک تدابع  هرمز  رد  صاخ ، ياه  یگژیو  اب  یناملسم  مان  نتشون 

َنیِِدباَْعلا ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ...ٌهَقاَف  ِِهب  ْتَأَْطبَأ  ْوَأ  ٌفْعَض ، ِِهب  َدَعَقَف  ٍداَهِِجب  َّمَه  ْوَأ  اًوْزَغ ، يَوَنَف  ...ِماَلْسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ار وا  یناوتان  اّما  دومن ، داهج  گنهآ  و  درک ، گنج  دـصق  ور  نیا  زا  تخاـس ، نارگن  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
17/27 .سیونب ناگدننک  تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  تشاداو ؛ گنرد  هب  ار  وا  رقف  ای  تشادزاب ،

ناضمر ياه  بش  زا  یبش  مان  ردقلا ،» هلیل  »

ِرْدَْقلا َهَْلَیل  اَها  _ َّمَس َو  ٍرْهَش ، ِْفلَأ  ِیلاََیل  یَلَع  ِهِیلاََیل  ْنِم  ًهَدِحاَو  ًهَْلَیل  َلَّضَف  َُّمث 
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.دیمان ردق  بش  ار  نآ  و  داد ، يرترب  هام  رازه  ياه  بش  رب  ار  نآ  ياه  بش  زا  بش  کی  هاگنآ 

5/44

یهلا وفع  يوس  هب  يرد  مان  هبوت ،» »

ََهبْوَّتلا ُهَْتیَّمَس  َو  َكِْوفَع ، َیلِإ  ًابَاب  َكِداَبِِعل  َتْحَتَف  يِذَّلا  َْتنَأ 

.يا هدیمان  هبوت  ار  نآ  يا و  هدوشگ  تشیاشخب  يوس  هب  يرد  تناگدنب ، يارب  هکنآ  ییوت 

10/45

دنوادخ مان  ندوب  كرابم 

َکُمْسا َكَراَبَت  ...

12/45 .تسا كرابم  تمان  ...

« تدابع  » هب اعد ، يراذگمان 

ًهَداَبِع َكَءاَعُد  َْتیَّمَسَف 

.يدیمان تدابع  ار  ندرک  اعد  سپ 

15/45

« رابکتسا  » هب اعد ، كرت  يراذگمان 

اًراَبِْکتْسا ُهَکَْرت  ...َْتیَّمَسَف 

15/45 .يدیمان رابکتسا  ار  نآ  كرت  سپ 

هدنب مان  ندادن  رییغت 

اًمْسا ِیل  ْرِّیَُغت  َال  َو 

124/47 .هدن رییغت  ار  ممان  و 

دنوادخ هدش  ناهنپ  ياه  مان 
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َهَعوُزَْجلا َسْفَّنلا  ِهِذَه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِمب  َو  َِکئاَمْسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملِاب َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأَف 

بات یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدـناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدـش  ناهنپ  ياه  ماـن  هب  ادـنوادخ ، سپ 
.ییامن محر 

5/50

اه مان  نیرتوکین 

یَنْسُْحلا ُءاَمْسَْألا  َُهل  ْنَم  اَی 

.تسوا يارب  اه  مان  نیرتوکین  هک  یسک  يا 

7/51

دنوادخ گرزب  مان 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...ِمیِظَْعلا  َکِمْسِاب  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

10/52 .یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  تگرزب  مان  هب  نم ، يادخ 

شگرزب مان  هب  ادخ ، ندومن  حیبست  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

َِکتَداَبِِعب ٍءْیَش  ِّلُک  ْنَع  ِینَِینُْغت  ْنَأ  ...ِِهب  َکَحِّبَُسی  ْنَأ  ََکلوُسَر  َتْرَمَأ  يِذَّلا  ِمیِظَْعلا  َکِمْسِاب  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

یگدنب هلیـسو  هب  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  دیوگ ، حیبست  نآ  اب  ار  وت  هک  يداد  نامرف  ار  تربمایپ  هک  تگرزب  مان  نآ  هب  نم ، يادخ 
يزیچ ره  زا  تا 
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10/52 .ینادرگ زاین  یب 

موش كرابمان 

همان

اه یکین  زا  ناگدنب ، لامعا  همان  نتخاس  رپ 

اَنَِفئاَحَص اَِنتاَنَسَح  ْنِم  اََنل  ْأَْلما  َو 

.نک رپ  نامیاه  یکین  زا  ار  ام  لامعا  ياه  همان  و 

15/6

ناگدنب ناهانگ  دای  زا  یلاخ  يا  همان  ناگتشرف و 

ِرْکِذ ْنِم  ٍهَِیلاَخ  ٍهَفیِحَِـصب  ِتاَئِّیَّسلا  ُباَّتُک  اَّنَع  َفِرَْـصنَی  یَّتَح  ...ٌهَِعبَت  ِهِیف  اَنُکِرُْدت  َال  ٍهَماَلَـس ، َغاَرَف  ُْهلَعْجاَف  .ٍلْغُـش  ْنِم  اًغاَرَف  اََنل  َتْرَّدَق  ْنِإَف 
اَِنتاَئِّیَس

يدب ناگدنـسیون  ات  .دریگن  ار  ام  یهانگ  نآ  رد  هک  هد  رارق  یتسردنت  اب  ار  نآ  سپ  يا ، هدومن  رّدـقم  راک  زا  تغارف  ام  يارب  رگا  و 
2/11 .دندرگزاب ام  دزن  زا  تشز  رادرک  زا  یلاخ  يا  همان  اب  اه 

گنج دربن 

يربمایپ تّوبن 

ییاهر تاجن 

يدیلپ تساجن 

موش سحن 

ادص ادن 

اهب خرن 

نابدرن

( تشهب  ) تمالس هاگیاج  هب  ندیسر  يارب  ینابدرن 
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ِهَماَلَّسلا ِّلَحَم  َیلِإ  ِهِیف  ُجُْرعَن  اًمَّلُس  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

8/42 .هد رارق  تمالس  لحم  هب  نامجورع  يارب  ینابدرن  ار  نآرق  و 

ادخ یگشیمه  تمحر  نابدرن  زا  نتفر  الاب 

َِکناَوْضِر َیلِإ  ِِهب  ُجُرْعَأ  اًمَّلُس  ُهُذِخَّتَأ  اَم  َکِقِیفَْوت  ِماَوَد  َِکتَمْحَر َو  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ِیل  ْبَهَف 

زا هداد ، رارق  تا  يدونـشوخ  يوس  هب  ینابدرن  ار  نآ  هک  شخبب  يزیچ  ارم  تا  یگـشیمه  قیفوت  تتمحر و  زا  نم ، يادـخ  يا  سپ 
.مور الاب  نآ 

17/49

ییوخ مرن 

ییوخ مرن  قیفوت 

ِهَکیِرَْعلا ِنِیل  ...ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو 

10/20 .ناشوپب نم  هب  ییوخ ، مرن  رد  ار  ناراکزیهرپ  رویز  و 
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نیدلاو اب  دنزرف ، ندومن  وخ  مرن 

ِیتَکیِرَع اَمَُهل  ِْنلَأ  َو 

6/24 .امن مرن  ناشیارب  ار  میوخ  و 

ینتورف يور  زا  ناگیاسمه ، اب  ندوب  مرن 

اًعُضاََوت ْمَُهل  ِیِبناَج  ُنِیلُأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .منک ارادم  یمرن و  اهنآ  اب  هنانتورف ، هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

دنوادخ ناتسود  يارب  مالسلا ،  هیلع  ادخ  ّیلو  يوخ  ندنادرگ  مرن 

َِکئاَِیلْوَِأل ُهَِبناَج  ِْنلَأ  َو 

.امرف مرن  تناتسود  يارب  ار  وا  يوخ  و 

63/47

هنیرن

نیدلاو هب  هنیرن ، نادنزرف  ندیشخب 

اًروُکُذ اًدَالْوَأ  ْمُهَعَم  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَه  َو 

5/25 .شخبب نم  هب  يرگید  نارسپ  ناشیا ، رب  نوزفا  دوخ  دزن  زا  و 

ناکیدزن

ناکیدزن ندنادرگ  رود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ْمِهِدوُحُج یَلَع  َْنیَنْدَْألا  یَْصقَأ  َو 

.دومن رود  ناشراکنا ، رثا  رب  ار  ناکیدزن  و 

9/2

( دارفا  ) نیرت کیدزن  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینمشد 
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َنِیبَْرقَْألا َکِیف  يَداَع  َو 

12/2 .دومن ینمشد  صاخشا ،)  ) نیرت کیدزن  اب  وت  رطاخ  هب  و 

ناطیش ّرش  زا  هدنرادزاب  یهاگهانپ  هدنب و  ناکیدزن 

ٍِعناَم ٍفْهَک  َو  ٍِظفاَح ، ٍنْصِح  َو  ٍزِراَح ، ٍزْرِح  ِیف  ُْهنِم  ...اَِنتَاباَرَق  ...ْلَعْجا  َو 

10/17 .هد رارق  هدنرادزاب  یهاگهانپ  هدنرادهگن و  يژد  مکحم و  یهاگیاج  رد  وا  ّرش )  ) زا ار ، ام  ناکیدزن  و 

يرای هب  ناکیدزن ، طّسوت  هدنب  يراوخ  رییغت 

َهَرْصُّنلا َنِیبَْرقَْألا  ِنَالْذِخ  ْنِم  ...ِیْنلِْدبَأ  َو 

7/20 .امرف لّدبم  ندومن  يرای  هب  ار  ناکیدزن  ندنادرگ  راوخ  نم  هرابرد  و 

ناکیدزن يارب  يروما ، تیاعر 

ِیتَّصاَِخل یَعْرَأ  اَم  ْمَُهل  یَعْرَأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

يارب ار  هچنآ  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 
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3/26 .میامن تیاعر  ناگیاسمه )  ) نانآ يارب  منک ، یم  تیاعر  دوخ  ناّصاخ 

نایوج بّرقت  يایاطع  نیرتالاب 

َنِیبِّرَقَتُْملا ِتاَلِص  یَلْعَأ  ...ْمُْهنَع  ِْوفَْعلا  َنِم  ِِهب  ُتْحَمَس  اَم  ْلَعْجا  َو 

2/39 .هد رارق  نایوج  بّرقت  ياه  ششخب  نیرتالاب  مدرک ، نم  هک  ار  ناشیا  زا  تشذگ  و 

نابّرقم زا  ادخ ، ندرک  یتسرپرس 

َْکنِم ِهَناَکَْملا  َْکیََدل َو  یَْفلُّزلا  َِکتَعاَط َو  َلْهَأ  ِِهب  یَّلَوَتَت  اَِمب  ِینَّلََوت  َو 

.ینک یم  یتسرپرس  ار  تناگدنراد  تلزنم  تناکیدزن و  تناربنامرف و  هک  هنوگنامه  نک  یتسرپرس  ارم  و 

87/47

یکیدزن

راگزور ياه  لاس  اب  صاخ ، يدمآرس  يوس  هب  ندش  کیدزن 

ِهِرْهَد ِماَوْعَِأب  ُهُقَهْرَی  ...اًتُوقْوَم  اًلَجَأ  ِهاَیَْحلا  ِیف  َُهل  َبَرَض  َُّمث 

6/1 .دوش یم  کیدزن  نآ  هب  شراگزور ، ياه  لاس  اب  هک  دومن ، نّیعم  صاخ  يدمآرس  یگدنز ، رد  شا ) هدیرفآ   ) وا يارب  سپس 

موقرم باتک  زا  يرادهگن  و  ادخ ) هاگرد   ) نابّرقم

َنُوبَّرَقُْملا ُهُدَهْشَی  ٍمُوقْرَم  ٍباَتِک  ِیف  َنیِّیِّلِع  یَلْعَأ  َیلِإ  اَّنِم  ُعِفَتْرَی  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

هاوگ یهلا  نابّرقم  هک  يا  هدش  هتشون  باتک  رد  ، » دور الاب  یتشهب ) (ي  اه هبترم  نیرتالاب  يوس  هب  ام  زا  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس 
«. دننآ

13و10/1

بّرقم ناگتشرف  رب  اج ، هدننک  گنت  یساپس 

َنِیبَّرَقُْملا ُهَتَِکئاَلَم  ِِهب  ُمِحاَُزن  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

16و10/1 .مییامن گنت  بّرقم  ناگتشرف  رب  ار  اج  نآ ، ببس  هب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 
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دنوادخ ندوتس  ناگتشرف و  نیرت  کیدزن 

...ِْهَیلِإ ِِهتَِکئاَلَم  یَنْدَأ  ِِهب  ُهَدِمَح  اَم  ِّلُِکب  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

25/1 .دنا هدوتس  ار  وا  شناگتشرف ، نیرت  کیدزن  هک  یساپس  ره  هب  ار ، يادخ  ساپس  و 

رود دارفا  ندنادرگ  کیدزن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ََکل ْمِِهَتباَِجتْسا  یَلَع  َْنیَْصقَْألا  َبَّرَق  َو 

10/2 .دومن کیدزن  وت -  يارب  ناشنتفریذپ -  رثا  رب  ار  نارترود  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  یبّرقم ،  هتشرف  چیه  ندرکن  يربارب 
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ٌبَّرَقُم ٌکَلَم  َْکیََدل  ُهَیِزاَُوی  َال  ...یَّتَح  َِکتَّنَج  ْنِم  اَْیلُْعلا  ِهَجَرَّدلا  َیلِإ  ...ُهْعَفْراَف  َّمُهَّللا 

24و23/2 .دنکن يربارب  وا  اب  یبّرقم  هتشرف  چیه  وت  دزن  هکنآ  ات  .رب  الاب  تتشهب  زا  هجرد  نیرتالاب  هب  ار  وا  ادنوادخ ،

ادخ هاگرد  بّرقم  هتشرف  لیئربج ،

َكَْدنِع ُبَّرَقُْملا  ...َِکیْحَو  یَلَع  ُنیِمَْألا  ُلیِْربِج 

.تسوت دزن  بّرقم  وت ، یحو  نیما  لیئربج 

4/3

شهاگرد نابّرقم  رب  ادخ ، دورد 

َكَْدنِع ِهَْفلُّزلا  ِلْهَأ  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

10/3 .دنبّرقم تدزن  هک  اهنآ  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

یهلا برق  هب  ناگدنب ، ندومن  کیدزن 

َِکبُْرق َیلِإ  اَِننْدَأ  َو 

4/5 .امرف کیدزن  دوخ  برق  هب  ار  ام  و 

دنادرگ کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  ادخ  هکنآ  ِيربدوس 

ْمَنْغَی َْکَیلِإ  ُْهبِّرَُقت  ْنَم  َو 

.درب 9/5 یم  دوس  يزاس ، کیدزن  دوخ  هب  هک  ار  سک  ره  و 

ندوب ادخ  تمحر ) هب   ) ناکیدزن هرمز  رد 

َْکیََدل َنیِّصاَْخلا  َِکتَّصاَخ  ْنِم  ...اَْنلَعْجا  َو 

.هد رارق  دوخ  صوصخم  ناگدیزگرب  زا  ار  ام  و 

15/5

هدنب زاوآ  ادن و  هب  ادخ ، ندوب  کیدزن 
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اًبیِرَق ِیئاَِدن  ْنِم  ...ْنُک  َو 

21/13 .وش کیدزن  مزاوآ  هب  و 

نیمولظم هب  ادخ ، يرای  ندوب  کیدزن 

َنیِمُولْظَْملا َنِم  ُُهتَرُْصن  َْتبُرَق  ْنَم  اَی  َو 

3/14 .تسا کیدزن  ناگدید  متس  هب  وا  يرای  هک  یسک  يا  و 

ادخ رادید  سرت  هب  ندش  کیدزن 

ِیتَعْوَِرل َنِّکَسُم  اَلَف  .َِکئاَِقل  ِفْوَخ  یَلَع  ُْتفَرْشَأ  َو 

1/21 .مرادن مسرت  يارب  يا  هدنهد  شمارآ  ما و  هتشگ  کیدزن  ترادید  سرت  هب  و 

يرود کیدزن و  ره  ّرش  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ٍدیَِعب ٍبیِرَق َو  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ...ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِعَأ َو  َو 

6/23 .هد هانپ  يرود  کیدزن و  ره  ّرش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و 

ادخ ندوب  کیدزن 

ٌبیُِجم ٌبیِرَق  َکَّنِإ 
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12/25 .يا هدننک  تباجا  ِکیدزن  وت  انامه 

ادخ برق  هب  ندیسر  هلیسو 

َِکبُْرق َیلِإ  ًهَلْصُو  ...اَهِماَطُح  ْنِم  ِینَْتلَّوَخ  اَم  ْلَعْجا  َو 

6/30 .هد رارق  تبرق  هب  نتسویپ  هلیسو  يا ، هتشاد  ینازرا  نم  هب  هک  ایند ،)  ) نآ يالاک  زا  هچنآ  و 

اه يراتفرگ  هب  ندش  کیدزن 

اَهَْلثِم َفِراَقُأ  ْنَأ  ْنِم  ِینْمِصْعا  ...اَهَلْهَأ َو  اَْهنِم  ْضِّوَعَف  ...ٌتاَِعبَت  َّیَلَع  َّمُهَّللا َو 

، نآ دــننام  هـب  ندــش  کـیدزن  زا  ارم  هد و  ضوـع  ار  شناـبحاص  سپ  .تـسا  ییاـه  يراــتفرگ  مدرم ) قوـقح  زا   ) ارم ادــنوادخ و 
18/31 .رادهگن

تیصعم هب  راکهنگ ، یکیدزن 

ِهِرْدَغ َراَذِع  یِّنَع  َلَتَف  َکَتَطْخَس ، ِییْعَس  ِءوُِسب  ُْتبَجْوَتْسا  َو  َکَتَیِصْعَم ، ُْتفَراَق  اَذِإ  ...

نم زا  ار  شا  هـلیح  ناـنع  سپ  متــشگ ، راوازــس  ار  تمــشخ  مرادرک ، یتـشز  اـب  مدوـمن و  یکیدزن  تا  یناـمرفان  هـب  هـک  نـیمه  ...
13/32 .دنادرگرب

ناهاوگ هاگیاج  رد  بّرقم ، ناگتشرف 

َنیِمَّرَکُْملا ِلُسُّرلا  َو  َنِیبَّرَقُْملا ، ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  ِداَهْشَْألا  ِِفقاَوَم  َْدنِع  ِءاَقَْبلا  ِراَد  ِتاَحیِضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَف  ...َكِْوفَِعب  ِینَتْرَتَس  ْذِإ  َّمُهَّللا َو 

دزن یقاب ، يارس  ياه  ییاوسر  زا  سپ  يدناشوپ ، تشیاشخب  هب  ارم  هک  نونکا  ادنوادخ و 

21/32 .زاس نمیا  ارم  راوگرزب ، ناربمایپ  دنمجرا و  ناگتشرف  زا  نادهاش ؛ ياه  هاگیاج 

خزود شتآ  ِروُد  ِندوب  کیدزن 

ٌبیِرَق اَهُدیَِعب  ...ٍراَن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

29/32 .تسا کیدزن  شرود  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

تیفاع فالخ  هب  رت  کیدزن  یهار 

ِهَِیفاَْعلا ِّدِض  َیلِإ  ُبَْرقَأ  ...َیِه  ِیتَّلا  َیلِإ  َحَنَْجن  ...َكَرْدَق َو  َطِمْغَنَف  َتْرَّیََخت  اَّمَع  ِهَفِْرعَْملا  َزْجَع  اَنْمُسَت  َال  َو 
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رت کیدزن  تیفاع  ّدض  هب  هک  هچنآ  هب  میرامـش و  کبـس  ار  وت  رْدـق  ات  زاسن ، يا  هدومن  رایتخا  هچنآ  تخانـش  زا  زجع  راچد  ار  ام  و 
.مییامن هیکت  تسا ،

3/33

هبوت تهج  شالت  تقو  ندنادرگ  کیدزن 

ِهِیف َْتقَْولا  ِبِّرَق  ...ِهَیِحاَْملا َو  َِهبْوَّتلا  َیلِإ  اًیْعَس  ...اََنل َو  اًظِعاَو  ...ِهَرْوَْعلا  َنِم  َتْرَتَس  اَم  ْلَعْجاَف 

4و3/34 .نادرگ کیدزن  ار  نآ  نامز  هد و  رارق  هدننکوحم  هبوت  هب  ششوک  هدنهددنپ و  ام  يارب  يدناشوپ ، هک  اه  بیع  نآ  سپ 

یندش لیاز  کیدزن و  نایاپ  اب  يرادرک  هب  دیواج ، یشاداپ 

ِهَِیقاَْبلا ِهَدیِدَْملا  ِهَیاَْغلِاب  ِهَِلئاَّزلا  ِهَبیِرَْقلا  ِهَیاَْغلا  یَلَع  ...ُهَْتیَزاَج  َکِمَرَِکب  َکَّنَِکل  ...
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12/37 .يا هدومن  اطع  رادیاپ  تّدمزارد  شاداپ  ریذپ ، لاوز  ِتّدم  کیدزن  لمع  ربارب  رد  تمرک  اب  ار  وا  وت  یلو  ...

کیدزن يدنواشیوخ  گرم ،

اَْهنِم َُّونُّدلا  ُّبُِحن  ِیتَّلا  اَنَتَّماَح  ...ُتْوَْملا  َنوُکَی  یَّتَح  ...َْکَیلِإ  َریِصَْملا  ُهَعَم  ُئِْطبَتْسَن  اًلَمَع  ِلاَمْعَْألا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ْلَعْجا  َو 

( دـننامه  ) ام يارب  گرم  هک  ییاج  ات  .میرامـش  دـنُک  ار  وت  يوس  هب  تشگزاب  نآ  اب  هک  هد  رارق  ام  يارب  یلمع  هتـسیاش ، لامعا  زا  و 
.میراد تسود  ار  وا  هب  ندش  کیدزن  هک  دشاب  ام  کیدزن  دنواشیوخ 

3/40

ترخآ هب  ندرک  چوک  نامز  ندش  کیدزن 

ٌقاَلِْطنا ٌلیِحَر َو  ِهَرِخْآلا  َیلِإ  اَّنِم  اَنَد  َو 

13/42 .دوش کیدزن  رگید  ناهج  هب  ام  نتفر  ندرک و  چوک  و 

ادخ هب  ناربمایپ  نیرت  کیدزن  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

اًِسلْجَم َْکنِم  َنیِِّیبَّْنلا  َبَْرقَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِِهلآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  اَنَِّیبَن  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

رارق دوخ  سلجم  رد  ناربمایپ  نیرت  کـیدزن  زیخاتـسر ، زور  داـب -  شنادـناخ  رب  وا و  رب  وت  ياـهدورد  هک  ار -  اـم  ربماـیپ  ادـنوادخ 
18/42 .هد

هب هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  زیواتسد  نتخاس  کیدزن 

ادخ

ُهَتَلیِسَو ْبِّرَق  ...ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

19/42 .امن کیدزن  ار  شزیواتسد  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  يارب  بّرقم ، ناگتشرف  زا  یکی  شاداپ  نیرترب 

َنِیبَّرَقُْملا َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  اًدَحَأ  َْتیَزَج  اَم  َلَْضفَأ  ...َِکتَالاَسِر  ْنِم  َغََّلب  اَِمب  ِهِزْجا  َّمُهَّللا 

دوخ کـیدزن  ناگتـشرف  زا  یکی  هب  هک  یـشاداپ  نیرتـهب  .هد  شاداـپ  دوـمن ، غـالبا  ار  وـت  ياـه  ماـیپ  هکنیا  ببـس  هب  ار  وا  ادـنوادخ 
22/42 .يداد
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یهلا شاداپ  هب  یکیدزن 

َِکباََوث ْنِم  ِینُْدی  اَم  اَّلِإ  َفَّلَکَتَن  َال  ...یَّتَح  ...َکیِصاَعَم  ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

جنر هب  دـنک ، کـیدزن  وـت  شاداـپ  هب  هـچنآ  رد  زج  ار  دوـخ  اـت  .اـمرف  يراـی  ناـهانگ  زا  اـضعا  يرادـهگن  اـب  شا ، هزور  رب  ار  اـم  و 
7و6/44 .میزادنین

ناضمر هام  رد  ادخ ، هب  بّرقت 

ِبُونُّذلا َنِم  ِِهب  اَنُرِّهَُطت  اَِمب  ِهَیِکاَّزلا  ِلاَمْعَْألا  َنِم  ِهِیف  َْکَیلِإ  َبَّرَقَتَن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 

زا نآ ، اـب  ار  اـم  هلیـسو  نیدـب  هک  مییوج  یم  بّرقت  وت  يوس  هب  هتـسیاش  لاـمعا  اـب  هاـم )  ) نآ رد  هک  هد ، قیفوت  هاـم  نآ  رد  ار  اـم  و 
11و10/44 .ینک كاپ  ناهانگ 
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ناگدنب بّرقت  عاونا 

ِباَْوبَأ ْنِم  ُدِرُون  اَـم  َنوُد  اَّلِإ  َکـِتَِکئاَلَم  ْنِم  ٌدَـحَأ  َکـْیَلَع  َدِرُوی  اـَل  یَّتَح  ...ِهَیِکاَّزلا  ِلاَـمْعَْألا  َنِم  ِهِیف  َکـَْیلِإ  َبَّرَقَتَن  ...ْنَأـِل  ِهِیف  اَـنْقِّفَو  َو 
َْکَیلِإ َِهبْرُْقلا  ِعاَْونَأ  َو  ََکل ، ِهَعاَّطلا 

هب تناگتـشرف  زا  کـی  چـیه  اـت  .مییوج  یم  بّرقت  وت  يوـس  هب  هتـسیاش  لاـمعا  اـب  هاـم )  ) نآ رد  هک  هد ، قـیفوت  هاـم  نآ  رد  ار  اـم  و 
11و10/44 .میهد یم  ماجنا  وت  يوس  هب  هک  یبّرقت  عاونا  وت و  يارب  نوگانوگ  ياه  تعاط  زا  رتمک  رگم  درواین ، تهاگرد 

ناضمر هام  رد  تدابع  و  بّرقم ، ناگتشرف 

ٍدَّمَُحم َو یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  ...ُهَْتلَـسْرَأ  ٍِّیبَن  ْوَأ  ُهَْتبَّرَق ، ٍکَلَم  ْنِم  ِِهئاَنَف : ِْتقَو  َیلِإ  ِِهئاَدـِْتبا  ِنِم  ِهِیف  ََکل  َدَّبَعَت  ْنَم  ِّقَِحب  ...َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
...ِِهلآ

يا هتـشرف  زا  دنا ؛ هدرک  یگدنب  ار  وت  شنایاپ  ات  نآ  زاغآ  زا  هام ،)  ) نآ رد  هک  یناسک  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  انامه  ادـنوادخ ،
12/44 .یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  يداتسرف ، ار  وا  هک  يربمایپ  ای  یتخاس ، بّرقم  ار  وا  هک 

ادخ دزن  بّرقت  هب  ییانیب 

َْکیََدل َهَْفلُّزلا  اَنَتْرََّصب 

.يدومن انیب  تدوخ ، دزن  یکیدزن  هار )  ) هب ار  ام 

19/45

شا هدنیوج  بّرقت  هب  ادخ ، یکیدزن 

ََکبُْرق َلَواَح  ْنَم  َیلِإ  ُبیِرَْقلا  ...َْتنَأ  َو 

21/45 .دشوک وت  هب  برق  يارب  هک  یتسه  یسک  نآ  ره  هب  کیدزن  وت  و 

ناضمر هام  رد  اهوزرآ ، ندوب  کیدزن 

ُلاَمْآلا ِهِیف  َْتبُرَق  ٍرْهَش  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.دش کیدزن  نآ  رد  اهوزرآ  هک  یهام  وت  رب  دورد 

25/45
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ناضمر هام  رد  هانگ ، هب  ندش  کیدزن 

َكِْرتِِسب اَنُْرتْسا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...ٍْمثِإ  ْوَأ  ٍمََمل  ْنِم  اَذَه  اَنِرْهَش  ِیف  ِِهب  اَنْمَْملَأ  اَم  َّمُهَّللا َو 

هدرپ هب  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  میدـش ؛ کیدزن  نآ  هب  هام  نیا  رد  هک  یگرزب  ای  کچوک  هانگ  ادـنوادخ و 
.ناشوپب دوخ 

47/45

بّرقم ناگتشرف  رب  ادخ ، دورد 

َنِیبَّرَقُْملا َِکتَِکئاَلَم  یَلَع  َْتیَّلَص  اَمَک  ِِهلآ  اَنِِّیبَن َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

56/45 .يداتسرف دورد  تبّرقم  ناگتشرف  رب  هکنانچمه  .تسرف  دورد  شنادناخ  نامربمایپ و  دّمحم  رب  ادنوادخ 

وا هب  هدنوش  کیدزن  هب  ادخ ، ندش  کیدزن 

ُْهنِم اَنَد  ْنَم  َیلِإ  ُونْدَی  ْنَم  اَی  َو 
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8/46 .دوش یم  کیدزن  دوش ، کیدزن  وا  هب  هک  ره  هب  هک  یسک  يا  و 

ناهاوخ سر  دایرف  هب  ادخ ،  یسر  دایرف  یکیدزن 

َنِیثیِغَتْسُْملا َنِم  ٌهَبیِرَق  َُکتَثاَغِإ 

14/46 .تسا کیدزن  ناهاوخ ، سر  دایرف  هب  تا  یسردایرف 

دنوادخ ندوب  کیدزن  هبترمدنلب و 

ِهُِّونُد ِیف  ِیلاَْعلا  َو  ِهُِّولُع ، ِیف  ِیناَّدلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

10/47 .يدنلب ْدوخ  یکیدزن  دوجو  اب  و  کیدزن ، ْدوخ  يدنلب  دوجو  اب  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

دنوادخ هب  بّرقت  هلیسو  یساپس 

َْکَیلِإ اَّلِإ  ِِهب  ُبَّرَقَُتی  َال  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

37و36/47 .تسج ناوتن  بّرقت  وت ، يوس  هب  زج  نآ  هلیسو  هب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

دنوادخ نخس  هب  کیدزن  یساپس 

ُْهنِم َِکلْوَق  َیلِإ  ُبَْرقَأ  َدْمَح  َال  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

47و36/47 .دشابن تسوت ، راتفگ  رد )  ) هک یساپس  هب  نآ  زا  رت  کیدزن  یساپس  چیه  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

ادخ هاگرد  بّرقم  ربمایپ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

َِکتاَوَلَص َلَْضفَأ  ِبَّرَقُْملا ، ِمَّرَکُْملا  یَفَطْصُْملا  ِبَجَْتنُْملا  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

ار تیاهدورد  نیرترب  دـنا ، هدـش  هتـشاد  بّرقم  یمارگ و  هدـش ، رایتخا  هدـیزگرب ، هک  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  نم ، راـگدرورپ 
50/47 .تسرفب

یهلا برق  هب  وا ، لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هدنناسر  يدورد 

یَْفلُز َْکنِم  ْمُُهبِّرَُقت  ًهاَلَص  ...ْمِْهیَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

.دنادرگ کیدزن  وت  هب  رتشیب  هچ  ره  ار  ناشیا  هک  يدورد  .تسرف  دورد  ناشیا  رب  نم ، راگدرورپ 
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59/47

ندوب ادخ  برق  بلط  یپ  رد 

ِِهب ِبُّرَقَّتلِاب  اَّلِإ  َْکنِم  ٌدَحَأ  ُبُْرقَی  َال  اَِمب  َْکَیلِإ  ُْتبَّرَقَت  ...ْدَقَف  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ُهُومَّدَق  اَم  ْمِّدَقُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو 

وت هب  دوش  یمن  کیدزن  يدحا  هچنآ  هب  یلو  مداتـسرفن ، شیپ  دنا ، هداتـسرف  شیپ  اهنآ  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياهراک  نم  هچرگ  انامه 
72/47 .ما هتسج  یکیدزن  وت  هب  نآ ، هب  نتسج  یکیدزن  اب  زج 

دوخ یتسود  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتسود  ندومن  نورقم  و  ادخ ،

اًلِّصَنَتُم َْکَیلِإ  َراَج  ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت  ...َِکتَالاَوُِمب  ُهَتَالاَُوم  َْتنَرَق  ْنَم  ِّقَِحب 
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، نآ اـب  يدـناشوپ  هک  يزیچ  ناـمه  اـب  ناـشوپب ، ارم  زور ، نیا  رد  يا ، هدرک  نیرق  دوخ  یتسود  اـب  ار  شا  یتسود  هک  یـسک  ّقح  هب 
86/47 .هدومن يراز  وت  يوس  هب  هانگ ) زا   ) يرازیب لاح  اب  هک  ار  یسک 

ادخ هب  بّرقت  زا  تلفغ  ایند و  یتسود 

َْکنِم ِبُّرَقَّتلا  ِنَع  ُلِهُْذت  ...ٍهَِّینَد  اَْینُد  َّبُح  ِیْبلَق  ْنِم  ْعِْزنا  َو 

109/47 .نک َرب  ملد  زا  ْدیامن  یم  لفاغ  وت ، هب  نتسج  یکیدزن  زا  هک  ار  تسپ  يایند  یتسود  و 

یهلا تیشخ  هب  ندش  کیدزن 

َِکتَیْشَخ ْنِم  ِینِینُْدت  ًهَمْصِع  ِیل  ْبَه  َو 

111/47 .دنک کیدزن  وت  زا  سرت  هب  ارم  هک  شخب  یتمصع  نم  هب  و 

( هانگ  ) ندناشوپ هب  ادخ ، ندوب  کیدزن 

َرَهْشَت ْنَأ  َیلِإ  َْکنِم  ُبَْرقَأ  َُرتْسَت  ْنَِأب  َکَّنَأ  ...ُمَلْعَأ 

116/47 .يزاس راکشآ  هکنیا  ات  يرت  کیدزن  یشوپ  هدرپ  هب  وت  هک  یتسرد  هب  مناد  یم 

ادخ هب  هدننادرگ  کیدزن  روما  رد  ششوک 

َكَْدنِع َْکیََدل َو  ُِفلُْزی  امِیف  ِداَِهتْجِالا  ...َمْعَط  ِیْنقِذَأ  َو 

.ناشچب نم  هب  تسوت ، هاگرد  وت و  هاگشیپ  هب  یکیدزن  بجوم )  ) هچنآ رد  ار  ششوک  معط  و 

125/47

هدنب گرم  ندش  کیدزن  هب  ادخ ، ندومن  محر 

ِیلَجَأ َباَِرْتقا  ...ْمَحْرا 

4/53 .نک محر  مگرم  ندش  کیدزن  رب 

: دنیوج بّرقت  ادخ  هب  نآ ، اب  ناگدنب  هچنآ 

ناضمر هام  رد  روآ ، بّرقت  لمع  .أ 
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...َكِدْجُو ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف  ...َُهل  َكاَضِر  ْتَبَجْوَأ  ٍَهبْرُِقب  َْکَیلِإ  َبَّرَقَت  ...ْنَم  َّمُهَّللا َو 

زا سپ  هدـنادرگ ؛ مزال  وا  يارب  ار  وت  يدونـشوخ  هک  هتـسج ، برقت  وت  يوس  هب  يروآ  برقت  لـمع  هلیـسو  هب  سک  ره  ادـنوادخ و 
50/45 .شخبب ام  هب  ار  نآ  دننام  تدوخ ، دزن  يرگناوت ) )

ادخ ّیلو  هب  ندرک  اعد  .ب 

َنِیبِّرَقَتُم َِکلَِذب  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َّمُهَّللا  َُکتاَوَلَص  َِکلوُسَر  َیلِإ  َْکَیلِإ َو  ...َنیِعِماَس َو  َُهل  اَْنلَعْجا  َو 

شنادناخ وا و  رب  ار  تیاهدورد  ادنوادخ  هک  تربمایپ -  دوخ و  يوس  هب  بّرقت  يایوج  هلیـسو  نیدب  و  ناگدنونـش ، وا  يارب  ار  ام  و 
63/47 .هد رارق  تسرفب - 

دوشن کیدزن  ادخ  هب  نآ ، هب  بّرقت  اب  زج  یسک  هچنآ  .ج 
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ِِهب ِبُّرَقَّتلِاب  اَّلِإ  َْکنِم  ٌدَحَأ  ُبُْرقَی  َال  اَِمب  َْکَیلِإ  ُْتبَّرَقَت  ...ْدَقَف  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ُهُومَّدَق  اَم  ْمِّدَقُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو 

وت هب  دوش  یمن  کیدزن  يدحا  هچنآ  هب  یلو  مداتـسرفن ، شیپ  دنا ، هداتـسرف  شیپ  اهنآ  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياهراک  نم  هچرگ  انامه 
.ما هتسج  یکیدزن  وت  هب  نآ ، هب  نتسج  یکیدزن  اب  زج 

72/47

مالسلا هیلع  یلع  ماقم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تلزنم  .د 

ِءاَْضیَْبلا ِهَّیِوَلَْعلا  َو  ِهَعِیفَّرلا ، ِهَّیِدَّمَح  _ ُْملِاب َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإَف  َّمُهَّللا 

16/49 .میوج یم  یکیدزن  وت  يوس  هب  يولع ، یمارگ  ماقم  يدّمحم و  هیاپدنلب  تلزنم  هب  نم  سپ  ادنوادخ ،

لوزن

یهلا نامرف  لوزن  ناگتشرف و 

َكِدْعَو ِماَم  _ َِتب ُْرمَْألا  َلََزن  اَذِإ  اَِهئاَجْرَأ  یَلَع  َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

هک هاگنآ  دنیاه ، نامـسآ  نآ  فارطا  رب  هک  یناگتـشرف  ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
12و11و10/3 .دوش لزان  تا  هدعو  ندش  مامت  نامرف 

تسا راوشد  هدنب  رب  شا  ینیگنس  هک  ییالب )  ) يزیچ لوزن 

ُُهْلِقث ِینَدَّأَکَت  ْدَق  اَم  ِّبَر  اَی  ِیب  َلََزن  ْدَق  َو 

5/7 .تسا راوشد  نم  رب  نآ  ینیگنس  هک  هدمآ  دورف  يزیچ  نم  رب  نم ، راگدرورپ  يا  و 

لْزنُم باتک  ره  رب  نآرق ، ندنادرگ  هاوگ 

ُهَْتلَْزنَأ ٍباَتِک  ِّلُک  یَلَع  اًنِْمیَهُم  ُهَْتلَعَج  َو 

1/42 .يداد رارق  هاوگ  يا ، هدرک  لزان  هک  یباتک  ره  رب  ار  نآ  و 

رون تروص  هب  نآرق ، لوزن 

اًرُون ُهَْتلَْزنَأ  يِذَّلا  َِکباَتِک  ِْمتَخ  یَلَع  ِینَْتنَعَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

1/42 .يدرک لزان  رون  ناونع  هب  ار  نآ  هک  یباتک )  ) نامه يدومرف ، يرای  تباتک  متخ  رب  ارم  وت  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  یحو ، لوزن 

اًلیِْزنَت ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهَْتلَْزنَأ  اًیْحَو  ...ُهَْتلَعَج  َو 

2و1/42 .يدومرف لزان  جیردت  هب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  وت  ياهدورد  هک  دّمحم -  تربمایپ  رب  هک  يداد  رارق  ییحو  ار  نآ  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  نآرق ، یلامجا  لوزن 

ِْهیَلَع َو ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهَْتلَْزنَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 
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اًلَمُْجم ِِهلآ 

5/42 .يدرک لزان  حرش  لیصفت و  نودب  داب ، -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  تربمایپ  رب  ار  نآرق  وت  انامه  ادنوادخ 

ناضمر هام  رد  نآرق ، لوزن 

ُنآْرُْقلا ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  ِماَیِْقلا  َرْهَش  ...َناَضَمَر  َرْهَش  ُهَرْهَش  ُِلبُّسلا  َْکِلت  ْنِم  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

نآرق نآ  رد  هک  .داد  رارق  اـه  هار  نآ  زا  یکی ) ، ) ار نتـساوخ  اـپ  هب  هاـم  ناـضمر ، هاـم  دوـخ ، هاـم  هک  تسییادـخ  راوازـس  ساپـس  و 
3/44 .دش هداتسرفورف 

تانسح شیازفا  هرابرد  یتایآ  لوزن 

ِتاَنَسَْحلا ِفیِعاَضَت  ْنِم  ِنآْرُْقلا  ِیف  َّنِهِِرئاَظَن  ْنِم  َْتلَْزنَأ  اَم  َو 

13/45 .يداتسرفورف نآرق  رد  اه  یکین  ياه  شیازفا  زا  هک  ییاه ) هیآ   ) نآ ياهدننام  و 

هام نیا  یگدیزگرب  ببس  ناضمر ، رد  نآرق  لوزن 

ِروُّنلا ِنآْرُْقلا َو  َنِم  ِهِیف  َْتلَْزنَأ  اَِمب  ِهَنَّسلا  ِتاَقْوَأ  ِّلُک  یَلَع  ُهَتَْرثآ  َو 

.يدرک لزان  رون  نآرق و  زا  هام  نآ  رد  هچنآ  ببس  هب  .يدیزگرب  لاس  ياه  نامز  همه  رب  ار  نآ  و 

20/45

یهلا باتک  لوزن 

ِهَمْحَر ْنِم  اوُطَنْقَت  َال  ْمِهِـسُْفنَأ  یَلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِداَبِع  اَی  َْتُلق  ْنَأ  َكَداَبِع  ِِهب  َتْرََّشب  َو  َِکباَتِک ، ْنِم  َْتلَْزنَأ  امِیف  ُتْدَـجَو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
اًعیِمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ،

هک نم  ناگدـنب  يا  : » يدوـمرف هک  متفاـی  يا ، هداد  هدژم  نآ  هب  ار  تناگدـنب  يا و  هداتـسرفورف  هک  تباـتک  رد  نم  اـنامه  ادـنوادخ ،
2/50« .دزرمآ یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دیوشن  دیماان  ادخ  تمحر  زا  دیا ، هدرک  فارسا  دوخ  هرابرد 

بسن بسح و  بَسَن 

نداد تبسن 

رقف هب  ناگدیرفآ  نداد  تبسن  ادخ و 
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َْکَیلِإ ِْرقَْفلا  ُلْهَأ  ْمُه  ِْرقَْفلا َو  َیلِإ  ْمُهَْتبَسَن  َو 

12/13 .دنشاب دنمزاین  وت  هب  هک  دنراوازس  ناشیا  يا و  هداد  تبسن  یتسدگنت  هب  ار  اهنآ  و 

لسن

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دوجو  زا  مالسا ،  زا  شیپ  لسن  یگرهب  یب 

ِهَِفلاَّسلا ِنوُرُْقلا  ِهَیِضاَْملا َو  ِمَمُْألا  َنوُد  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهِِّیبَن  ٍدَّمَحُِمب  اَْنیَلَع  َّنَم  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

، داهن ّتنم  ام  رب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  شربمایپ  هب  هک  ار  ییادخ  ساپس  و 
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1/2 .نیشیپ نامدرم  هتشذگ و  ياه  تّما  رب  هن 

مالسا نارادزرم  نانمشد  نایاپراهچ  لسن  ندومن  عوطقم 

ْمِهِماَْعنَأ ْمِهِّباَوَد َو  َلْسَن  ْعَْطقا  َو 

6/27 .نک عطق  ار  ناشنارتش  دنفسوگ و  واگ و  نایاپراهچ و  لسن  و 

یشومارف نایسن 

هناشن

هباحص ياه  هناشن  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  نیعبات  يوریپ 

ْمِهِراَثآ ِْوفَق  ِیف  ٌّکَش  ْمُهِْجلَتْخَی  َْمل  َو 

11/4 .تخاسن هتفشآ  اهنآ  ياه  هناشن  يوریپ  زا  ار  ناشیا  يدیدرت  و 

نآ یتشز  و  شیاهراک )  ) هدنب ياه  هناشن 

ِیبُونُذ ِرْکِذ  یَلَع  َرِْدقَأ  ْوَأ  ِیبُویُع ، ََکل  َیِصْحُأ  ْنَأ  ْنِم  ...اًراَثآ  ُحَْبقَأ  ...یَِهلِإ  اَی  اَنَأ  َْلب 

اناوت مناهانگ  يروآدای  رب  ای  مرامشب ، وت  يارب  ار  دوخ  ياه  یتشز  هک  تسا  نآ  زا  رت  تشز  میاه  هناشن  نم -  يادخ  يا  نم -  هکلب 
27/16 .مشاب

هدنب هب  یهلا ، هدژم  رد  يا  هناشن  ندنایامن 

ِیف َِکلَِذب  ِینْرَِّشب  َو  َکِطْخُس ، ْنِم  اًناَمَأ  ِیل  ُْبتْکا  َو 

اَُهنَّیَبَتَأ ًهَماَلَع  ِهِیف  ِیْنفِّرَع  َو  اَُهفِرْعَأ ، يَرُْشب  ِلِجْآلا  َنوُد  ِلِجاَْعلا 

مسانشب و ار  نآ  هک  يا  هدژم  .هد  هدژم  نآ  هب  ارم  ترخآ ،)  ) هدنیآ زا  شیپ  ایند )  ) نونکا مه  سیونب و  میارب  ار  تمـشخ  زا  ینمیا  و 
33/16 .مبایب اراکشآ  ار  نآ  هک  نک  هاگآ  يا  هناشن  زا  ارم  نآ  رد 

ناطیش ياپ  هناشن  هدنب و 

ُهَْرثِإ اَّنَع  ْعَْطقا  َو 

4/17 .نک عطق  ام  زا  ار  شرثا  و 
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ادخ ياه  هناشن  زا  هناشن  ود 

َِکتاَیآ ْنِم  ِناَتَیآ  ِْنیَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا 

1/36 .دنتسه وت  ياه  هناشن  زا  هناشن  ود  شخرذآ ،) ربا و   ) ود نیا  انامه  ادنوادخ 

ییاهر تاجن و  هناشن  نآرق ،

ِِهتَّنُس َدْصَق  َّمَأ  ْنَم  ُّلِضَی  َال  ٍهاََجن  َمَلَع  ...ُهَْتلَعَج  َو 

3/42 .دوش یمن  هارمگ  دنک ، نآ  شور  هار و  دصق  سک  ره  هک  يداد  رارق  یتاجن  هناشن  ار  نآ  و 

ادخ رب  تلالد  تهج  يا  هناشن  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ِهَماَرَْکلا ِلِزاَنَم  ِفَرْشَأ  َیلِإ  اََنل  ًهَلیِسَو  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...َْکیَلَع  َِهلَالَّدِلل  اًمَلَع  اًدَّمَُحم  ِِهب  َْتبَصَن  اَمَک  َّمُهَّللا َو 

، يدومن بصن  دوخ  هب  ییامنهار  يارب  يا  هناشن  ار  دّمحم  نآرق ، هلیسو  هب  هک  نانچ  ادنوادخ و 
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8/42 .هد رارق  تمارک  ياه  لزنم  نیرت  فیرش  هب  ندیسر  ببس  ام  يارب  ار  نآرق  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ 

ادخ تردق  یهاشداپ و  ياه  هناشن  زا  يا  هناشن  هام ،

ِِهناَْطلُس ِتاَماَلَع  ْنِم  ًهَماَلَع  َو  ِهِْکُلم ، ِتاَیآ  ْنِم  ًهَیآ  َکَلَعَج  َو 

2/43 .داد رارق  شتنطلس  ياه  تمالع  زا  یتمالع  شا و  یهاشداپ  ياه  هناشن  زا  يا  هناشن  ار  وت  و 

نآرق رد  راکشآ  ياه  هناشن 

يَدُْهلا َنِم  ٍتاَنَِّیب  َو  ِساَّنِلل ، يًدُه  ُنآْرُْقلا ، ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  ِماَیِْقلا  َرْهَش  ...َناَضَمَر  َرْهَـش  ُهَرْهَـش  ُِلبُّسلا  َْکِلت  ْنِم  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 
ِناَقْرُْفلا َو 

نآرق نآ  رد  هک  .داد  رارق  اـه  هار  نآ  زا  یکی ) ، ) ار نتـساوخ  اـپ  هب  هاـم  ناـضمر ، هاـم  دوـخ ، هاـم  هک  تسییادـخ  راوازـس  ساپـس  و 
3/44 .تسا لطاب ) زا  ّقح   ) يزاس ادج  تیاده و  زا  راکشآ  ياه  هناشن  رگتیاده و  مدرم  يارب  هک  دش  هداتسرفورف 

ادخ ياه  هناشن  نتشاد  هبلغ 

ِتاَیْآلا َرِهَاب  َکَناَْحبُس 

.تسا راکشآ  تیاه  هناشن  هک  يا  یهّزنم ! كاپ و 

31/47

ادخ ناگدنب  يارب  يا  هناشن  مالسلا ،  هیلع  ماما 

َكِداَبِِعل اًمَلَع  ُهَتْمَقَأ  ٍماَمِِإب  ٍناَوَأ  ِّلُک  ِیف  َکَنیِد  َتْدَّیَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

60/47 .یتشاد اپ  هب  تناگدنب  يارب  يا  هناشن  ار  وا  هک  يا ، هدرک  دییأت  یماما  هب  ینامز  ره  رد  ار  دوخ  نید  وت  انامه  ادنوادخ ،

ادخ نید  ياه  هناشن  ندنادرگ  هدنز  لماع 

َِکنیِد ِِملاَعَم  ْنِم  َنوُِملاَّظلا  ُهَتاَمَأ  اَم  ِِهب  ِیْحَأ 

62/47 .نادرگ هدنز  ار  دننک  یم  وحم  تنید  ياه  هناشن  زا  نارگمتس  هچنآ  دوخ ،) ّیلو   ) وا اب 

ندادن رارق  یهلا  ماقتنا  هناشن  ار  هدنب 

اًبَصَن َِکتَمِقَِنل  َال  َو  اًضَرَغ ، ِءاَلَْبِلل  ِیْنلَعَْجت  َال  َو 
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.نادرگن دوخ  ماقتنا  هناشن  الب و  فده  ارم  و 

16/48

شدوخ رب  نمشد ، يریگ  هناشن  ندنادرگرب 

ِْهیَلَع اًدوُدْرَم  ُهَدَّدَس  اَم  َْتلَعَج  َو 

6/49 .يدنادرگرب شدوخ  رب  دوب ، هتفرگ  هناشن  ار  نآ  هچنآ  و 

ایند زا  هدنب ، رثا  ناشن و  ندش  هدیرب 

يَِرثَأ اَْینُّدلا  َنِم  َعَطَْقنا  اَذِإ  ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو 

5/53 .نک محر  نم  هب  دوش ، عطق  ایند  زا  مرثا  هک  یماگنه  نم ! يالوم 

يرای رصن 
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حوصن

حوصن هبوت  هب  ادخ ، نامرف 

...اًحوُصَن ًَهبَْوت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  َکُمْسا : َكَراَبَت  َْتلُقَف 

10/45 .صلاخ هبوت  .دینک  هبوت  ادخ  يوس  هب  : » يدومرف تسا ، كرابم  تمان  هک  وت  سپ 

رطف دیع  رد  حوصن ، هبوت 

ِباَِیتْرِالا ِّکَّشلا َو  َنِم  ْتَصَلَخ  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  ...اَنِرِْطف  ِمْوَی  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

52/45 .دشاب كاپ  یلدود  دیدرت و  زا  هک  یصلاخ  هبوت  .مینک  یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  نامرطف  ِزور  رد  ام  ادنوادخ 

حوصن هبوت  هجیتن 

ًهَرِیبَک َال  ًهَریِغَص َو  ًابُونُذ  اَهَعَم  ِْقُبت  َال  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  َّیَلَع  ُْبت  َو 

126/47 .يراذگن یقاب  ار  گرزب  کچوک و  ناهانگ  نآ  اب  هک  یصلاخ  هبوت  هب  هد ، ما  هبوت  و 

دنپ تحیصن 

هاگن رظن 

دننامه ریظن 

تمعن

یهلا ياه  تمعن  ندوب  یپرد  یپ 

ُهُءوَالآ ْتَرَهاَظَت  َو 

7/1 .تسا یپرد  یپ  راکشآ و  شیاه  تمعن  و 

هدنب ّقح  رد  ادخ ، تمعن  ندوب  وکین 

اَنَْدنِع ُهُءواََلب  َنُسَح  ْدََقل  اَِهب  اَّلِإ  ِِهلْضَف  ْنِم  ْدِدَتْعَن  َْمل  ْوَلَف  ِِهلْضَف ، ْنِم  اَّلِإ  اَهْدُِفن  َْمل  ِیتَّلا  َِهبْوَّتلا  یَلَع  اَنَّلَد  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

هبوت نامه  زج  وا ، لضف  زا  رگا  سپ  .میدرواین  تسد  هب  ار  نآ  وا ، لضف  هب  زج  هک  دومن  هر  يا  هبوت  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپـس  و 
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22/1 .تسا وکین  ام  رب  شتمعن  ًامّلسم  میرواین ، رامش  هب  ار 

ُْتیَصَعَف َلیِمَْجلا  َْتیَْلبَأ  َو 

.مدرک ینامرفان  سپ  يدومن ، اطع  وکین  تمعن  و 

1/49

تمعن زا  يرازگ  ساپس  رد  ندومن  یهاتوک 

اَهِرْکُش ِیف  ُتْرَّصَقَف  .َّیَلَع  اَِهب  َتْمَْعنَأ  ٌهَمِْعن  ...ِیُنبُجْحَی  ...

2/12 .مدرک یهاتوک  نآ  يرازگرکش  رد  نم  يدیشخب و  نم  هب  هک  یتمعن  وت ،) زا  تساوخرد  زا   ) ارم دراد  یمزاب 

گرزب تمعن  هدنشخب  ادخ ،

ِناَِنْتمِالِاب ُلِّوَطَتُْملا  ...َکَّنِإ 

7/15 .یشخب یم  گرزب  تمعن  قاقحتسا  نودب  هک  ییوت  انامه 
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هانگ زا  هدنب ، تشپ  یکبس  یهلا و  ماعنا 

َکِّنَِمب ُْهنَع  ْفِّفَخ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  اَیاَطَْخلا ، ُْهتَلَْقثَأ  ْدَق  يِرْهَظ  اَذَه  َو 

کبـس ار  نآ  تشـشخب  هب  تـسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  هدرک ، نیگنـس  ار  نآ  اـهاطخ  هـک  تـسا  نـم  تـشپ  نـیا  و 
29/16 .نادرگ

هدنب هب  هدش ، ماعنا  هب  نداد  تکرب 

َّیَلَع ِِهب  َتْمَْعنَأ  امِیف  ...ِیل  ْكِرَاب  َو 

.هد 5/22 تکرب  يا ، هداد  تمعن  نم  هب  هچنآ  رد  میارب  و 

نیدلاو هب  نادنزرف ، ياقب  تمعن  ياطع 

يِْدلُو ِءاَقَِبب  َّیَلَع  َّنُم  َّمُهَّللا َو 

.راذگ ّتنم  منادنزرف  ياقب  هب  نم  رب  ادنوادخ و 

1/25

هدنب لاح  حالصا  ماعنا و 

...ِیتَرِخآ َياَْینُد َو  ِیف  ِینُِحلُْصی  اَم  ِّلُِکب  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

9/25 .راد ینازرا  نم  رب  تسا ، محالص  هب  مترخآ  میایند و  رد  هچ  ره  و 

یهلا تمعن  نداد  تسد  زا  ببس 

َُکتَمِْعن ُْهنَع  َلوَُزت  ْنَأ  ...َکَشْوََأل  ُهَْتیَّلََوت  َْتنَأ  اَم  یَلَع  َعیِطُْملا  َتْأَفاَک  َْول  َو 

نآ رب  ار  وا  وت  هچنآ  رب  ار  ربنامرف  دوب ) انب   ) رگا و 

12/37 .تفر یم  شتسد  زا  وت  تمعن  اسب  هچ  یهد ، ازج  يا ، هتشامگ 

یهلا تمعن  ببس  هب  ناگدنب ، تاجن 

َکِّنَِمب اَّنِم  ٌّلُک  َوُْجنَی  ...یَّتَح  ...َكَْوفَع  ْمُْهنَع  يِْوفَع  ْنِم  ِینْضِّوَع  َو 
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3/39 .دبای تاجن  تتمعن ، ببس  هب  ام  زا  مادک  ره  ات  .هد  ضوع  نم  هب  ار  تدوخ  تشذگ  ناشیا ، زا  متشذگ  ياج  هب  و 

ناگدیرفآ نیب  رد  ادخ ، تمعن  یگدنکارپ 

َنِیقُولْخ _ َْملا ِعیِمَج  ِیف  َُکتَمِْعن  ْتَشَف  َو 

.تسا هدنکارپ  ناگدیرفآ  همه  رد  تتمعن  و 

14/39

تماقا يارس  ناوارف  تمعن  هب  دورو  هلیسو 

ِهَماَقُْملا ِراَد  ِمیِعَن  یَلَع  اَِهب  ُمَدْقَن  ًهَعیِرَذ  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

8/42 .هد رارق  تماقا ، يارس  ِتمعن  رب  ام  نداهن  مدق  يارب  يا  هلیسو  ار  نآرق  و 

تمعن هام  ون ، هام 

...ٍهَمِْعن ...َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

5و4/43 .دهد رارق  تمعن  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

هام ره  رد  ادخ ، تمعن  زا  يرازگ  ساپس 
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َِکتَمِْعن َرْکُش  ِهِیف  اَنْعِزْوَأ  َو 

.نک ماهلا  ام  هب  ار  تتمعن  رکش  هام )  ) نآ رد  و 

7/43

تعاط ندش  لماک  اب  تمعن ، نتخاس  لماک 

َهَّنِْملا ِهِیف  َِکتَعاَط  ِلاَمِْکتْسِاب  اَْنیَلَع  ْمِْمتَأ  َو 

7/43 .نادرگ مامت  ام  رب  ار  تمعن  هام ،)  ) نآ رد  تتعاط  ندرک  لماک  اب  و 

وا ياه  تمعن  ادخ و  یکین 

ِِهناَوْضِر َیلِإ  ِهِّنَِمب  اَهَُکلْسَِنل  ِِهناَسْحِإ  ُِلبُس  ِیف  اَنَلَّبَس  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

شا يدونـشوخ  يوس  هب  شتمعن  هلیـسو  هب  اه ،) هار   ) نآ رد  اـت  دومن ، یهار  شناـسحا ، ياـه  هار  رد  ار  اـم  هک  ار  يادـخ  ساپـس  و 
2/44 .میور

ادخ تمعن  ندوب  همّدقم ) نودب   ) ییادتبا

ٌءاَِدْتبا َُکتَّنِم 

.تسا همّدقم ) نودب  یی و  ) ادتبا وت  تمعن 

4/45

ایقشا یتخبدب  مدع  یهلا و  ياه  تمعن 

ِْهَیلِإ ِراَذْعِْإلا  ِلوُط  ْنَع  اَّلِإ  ْمُهُّیِقَش  َِکتَمِْعِنب  یَقْشَی  ...اَْلیَِکل  َِهبْوَّتلا  َیلِإ  ْمُهَتَلَجاَعُم  ُكُْرتَت 

ياهرذع زا  دعب  رگم  .ددرگن  تخبدـب  وت ، تمعن  هلیـسو  هب  ناشتخبدـب  ات  ینک ، یم  كرت  ار  ناشیا  رفیک  رد  باتـش  هبوت ، ماگنه  ات 
9/45 .وا رب  ناوارف 

ادخ دای  يارب  یلماع  یهلا ، تمعن 

َکِّنَِمب َكوُرَکَذَف 

.دندرک دای  ار  وت  تدوخ ، ِتمعن  اب  سپ 
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16/45

ماعنا هب  قولخم ، ندش  فصتم  طرش 

ِناَِنْتمِالِاب اًتوُْعنَم  ...َناَک  َْکنِم  َكَداَبِع  ِْهیَلَع  َْتَللَد  يِذَّلا  ِْلثِم  یَلَع  ِهِسْفَن  ْنِم  اًقُولْخَم  ٌقُولْخَم  َّلَد  َْول  َو 

، يا هدومرف  ییاـمنهار  دوخ  بناـج  زا  ار  تناگدـنب  نآ  اـب  وـت  هچنآ  دـننام  هب  ار ، يا  هدـیرفآ  شدوـخ  بناـج  زا  يا  هدـیرفآ  رگا  و 
17/45 .دش یم  فیصوت  ْنداد  تمعن  ناسحا و  هب  درک ، یم  ییامنهار 

تمعن هب  ناگدنب ، ندناشوپ 

ِلْوَّطلا ِّنَْملِاب َو  ْمُهَرَمَغ  َو  ِلْضَْفلا ، ِناَسْحِْإلِاب َو  ِهِداَبِع  َیلِإ  َدَّمََحت  ْنَم  اَی 

18/45 .يا هدناشوپ  ار  ناشیا  تمعن ، ششخب و  اب  يا و  هتفرگ  رارق  تناگدنب  شیاتس  دروم  لّضفت ، ناسحا و  اب  هکنآ  يا 

ناگدنب دروم  رد  ادخ ، تمعن  ندوب  راکشآ 

َکَتَمِْعن اَنِیف  یَْشفَأ  اَم 

! وت تمعن  ام  عمج )  ) رد تسا  راکشآ  هچ 

18/45

ادخ ياه  تمعن  یناوارف 

َکَتَّنِم اَْنیَلَع  َغَبْسَأ  ...اَم 
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18/45! تتمعن ام  رب  تسا  خارف  هچ 

َّیَلَع َِکئاَمْعَن  ِغُوبُس  ...یَلَع  ٌلْهَأ -  ِدْمَْحِلل  َْتنَأ  َو  َكُدَمْحَأ -  یَِهلِإ 

1/51 .نم رب  تیاه  تمعن  یخارف  رب  یساپس ، هتسیاش  وت  مرازگ و  ساپس  ار  وت  نم ، يادخ 

یِّظَح َزاَرْحِإ  ُْتغََلب  اَم  َّیَلَع  َِکئاَمْعَن  ُغُوبُس  ََّیلِإ َو  َُکناَسْحِإ  َال  َْول  َو 

.مدیسر یمن  دوخ  هرهب  هب  هاگچیه  دوبن ، نم  رب  تیاه  تمعن  یناوارف  نم و  هب  وت  ناسحا  رگا  و 

2/51

ِیناَمَز ْنِم  ٍناَمَز  ِّلُک  ِینْأَش َو  ْنِم  ٍنْأَش  ِّلُک  ِیف  ًهَِغباَس  َّیَلَع  َكاَمُْعن  ُتْدَجَو  َو 

5/51 .متفای هدرتسگ  متاقوا ، زا  یتقو  ره  ملاح و  زا  یلاح  ره  رد  دوخ ، رب  ار  تیاه  تمعن  و 

دنوادخ طّسوت  تمعن ، ندادن  رییغت 

َهَمْعِّنلا ُرِّیَُغی  َال  ْنَم  اَی  َو 

.دهد یمن  رییغت  ار  تمعن  هک  یسک  يا  و 

10/46

شتمعن نتشگ  رت  مامت  ادخ ، گنرد  ّتلع 

َّمَتَأ َُکتَمِْعن  ...َنوُکَِتل  َْلب  ...اًزْجَع  َُکتاَنَأ  ْنُکَت  َْمل 

.دشاب رت  مامت  وت  تمعن  هک  تسنآ  يارب  هکلب  .تسا  هدوبن  یناوتان  يور  زا  وت  ندومن  گنرد 

22/46

یهلا تمعن  يرامش  یب 

اَهِرْسَِأب یَصُْحت  ْنَأ  ْنِم  ُرَثْکَأ  َُکتَمِْعن  َو 

23/46 .دیآ هرامش  هب  شمامت  هک  تسنآ  زا  رتشیب  وت  تمعن  و 

ادخ تمعن  يدیواج  هب  یساپس 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2263 

http://www.ghaemiyeh.com


َِکتَمِْعِنب اًِدلاَخ  اًدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 

33/47 .دَنام دیواج  وت ، تمعن  هارمه  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس  و 

ادخ ّیلو  هب  تمعن ، رکش  ماهلا 

ِْهیَلَع ِِهب  َتْمَْعنَأ  اَم  َرْکُش  َکِِّیلَِول  ْعِزْوَأَف  َّمُهَّللا 

61/47 .امرف ماهلا  يا ، هداد  تمعن  وا  هب  هک  ار  هچنآ  ِرکش  دوخ ، ّیلو  هب  سپ  ادنوادخ ،

هفرع زور  رد  یهلا ، وفع  ماعنا 

َكِْوفَِعب ِهِیف  َْتنَنَم  ...ٌمْوَی  َهَفَرَع  ُمْوَی  اَذَه  َّمُهَّللا 

66/47 .يا هتشاد  ینازرا  نآ  رد  ار  تشیاشخب  هک  تسا  يزور  هفرع ، زور  نیا  ادنوادخ ،

شنیرفآ زا  دعب  لبق و  هدنب ، هب  نداد  تمعن 

ُهاَّیِإ َکِْقلَخ  َدَْعب  َُهل َو  َکِْقلَخ  َْلبَق  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  يِذَّلا  َكُْدبَع  اَنَأ  َّمُهَّللا َو 

.يا هداد  تمعن  ار  وا  تشنیرفآ ، زا  سپ  تشنیرفآ و  زا  شیپ  هک  متسه  وت  هدنب  نآ  نم  ادنوادخ و 

67/47

وا ندومن  ینامرفان  هدنب و  هب  تمعن  ياطع 
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َلَعْفَی اَّلَأ  ِْهیَلَع  َْتنَنَم  اَم  َعَم  َكِداَبِع  َّقَحَأ  َناَک  ...َِکیْهَن َو  َیلِإ  َكَْرمَأ  ََفلاَخَف  َِکتَیِصْعَم ، ْنَع  ُهَْتیَهَن 

هتـشاد وا  هب  هک  ییاه  تیانع  نآ  اب  هکنآ  لاح  .تفاتـش و  تیهن  هب  هدومن ، تفلاخم  تناـمرف  اـب  سپ  يدرک ، یهن  یناـمرفان  زا  ار  وا 
68/47 .دنکن ار  تا  ینامرفان  هک  دوب  تناگدنب  نیرتراوازس  يا ،

هدنب هب  یهلا ، شزرمآ  ماعنا 

َِکناَْرفُغ ْنِم  َکَلَّمَأ -  ْنَم  یَلَع  ِِهب  َّنُمَت  ْنَأ  َکُمَظاَعَتَی  َال  اَِمب  َّیَلَع -  ُْنْنما  َو 

.يراد یم  ینازرا  دنک  یم  وزرآ  ار  وت  شزرمآ  هک  یسک  هب  تسین و  نارگ  وت  رب  هچنآ  راد  ینازرا  نم  هب  و 

70/47

ناراکشزغل وفع  و  یهلا ، ماعنا 

َنیِِرثاَْعلا َِهلاَقِِإب  ُّنُمَی  ْنَم  اَی  َو 

75/47 .ییاشخب یم  ار  ناراکشزغل  دوخ ، ناسحا  ماعنا و  اب  هکنآ  يا  و 

يرگید هب  شتمعن  ندیسر  دنمتورث و 

ِیب ِِهتَمِْعن  ِلُولُح  ِیف  َکْکَرْشَی  َْمل  ُهَْدنِع َو  اَم  َْریَخ  ِینَعَنَم  ْنَم  َجاَرِْدتْسا  ِیل  َِکئاَْلمِِإب  ِینْجِرْدَتْسَت  َال  َو 

رد هدـنادرگ ، هرهب  یب  تسا ، شدزن  هچنآ  یکین  زا  ارم  هک  یـسک  ندوـمن  ریگلفاـغ  دـننامه  .نکن  ریگلفاـغ  تنداد ، تـلهم  اـب  ارم  و 
90/47 .تسا هدوبن  وت  کیرش  نم  هب  شتمعن  ندیسر  رد  هک  یلاح 

نیمعنم تاجرد  اهتنم  هب  ندیسر 

ِْهیَلَع َتْمَْعنَأ  َو  ِِهب ، َتِینُع  ْنَم  َِغلاَبَم  ِینْغَِّلب  َو 

105/47 .يا هداد  تمعن  وا  هب  يا و  هتشاد  تیانع  وا  هب  هک  ناسر  یسک  تاجرد  اهتنم  هب  ارم  و 

یهلا روانهپ  ياه  تمعن 

َِکئاَمْعَن َِغباَوَس  ِیْنلِّلَج  َو 

.شوپارف دوخ  هدرتسگ  ياه  تمعن  هب  ارم  و 

112/47

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2265 

http://www.ghaemiyeh.com


یهلا ياه  تمعن  هب  تبسن  نانادان ،  یشومارف 

َِکئْالِآل َنِیلِهاَْجلا  ِتاَلَفَغ  َْدنِع  ِوْهَّسلا  ِلاَوْحَأ  ِیف  ِهِیْنمِْزلَأ  َْلب  َكَرْکُش ، یِّنَع  ْبِهُْذت  َال  َو 

نم اب  تیاه ، تمعن  هب  نانادان  ياـه  یـشومارف  ماـگنه  یهّجوت ، یب  تـالاح  رد  هشیمه  ار  نآ  هکلب  .ریگن  نم  زا  ار  تیرازگرکـش  و 
.نادرگ هارمه 

114/47

اهنآ رخاوا  اب  یهلا ، ياه  تمعن  لیاوا  نتخاس  مأوت 

اَهِرِخاَوَِأب َِکنَنِم  َِلئاَوَأ  ِیل  ْعَفْشا  َو 

121/47 .زاس مأوت  نآ  نیرِخآ  اب  ار ، تیاه  تمعن  نیلوا  نم  يارب  و 

یهلا تمعن  رپ  تشهب  هب  هدنب ، یبایماک 
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َکِمیِعَن ِهَّنَج  ...ِینْدِجْوَأ  َو 

.نادرگ بایماک  تتمعن ، رپ  تشهب  زا  ارم  و 

125/47

هدنب رب  ادخ ، تمعن  یخارف  نتشگ  مامت 

َّیَلَع َِکتَمِْعن  َغُوبُس  ْمِّمَت  َو 

128/47 .نک مامت  نم  رب  ار  تتمعن  یخارف  و 

هدنب رب  ادخ ، ماعنا  ندومن  لماک 

َکَماَْعنِإ ِیل  ْمِْمتَأ  َو 

132/47 .نک لماک  میارب  ار  تنداد  تمعن  و 

يارس نآ  ناوارف  تمعن 

اَهِمیِعَن ِهَرِخْآلا َو  ِْریَِخب  َِکلَذ  ْلِص  َو 

28/48 .نادرگ هتسویپ  شناوارف  تمعن  ترخآ و  ریخ  هب  ار  نآ  و 

ناگدنب رب  تمعن ، ياهربا  ندناراب 

َّیَلَع اَهَتْرَْطمَأ  ٍمَِعن  ِِبئاَحَس  ...ْنِم  ْمَک  َو 

11/49 .يدناراب نم  رب  هک  ییازفا  تمعن  ياهربا  رایسب  هچ  و 

دنوادخ بناج  زا  یماعنا 

َْکنِم ًالُّوَطَت  اًماَْعنِإ َو  َِکلَذ  ُّلُک 

.تسوت بناج  زا  ناسحا  تمعن و  اهنآ  همه 

13/49

ندیشخب تمعن  ادخ و 
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اًماَْعنِإ ًالُّوَطَت َو  اًناَِنْتما َو  اًناَسْحِإ َو  اَّلِإ  َيَالْوَم  اَی  َْتَیبَأ 

14/49 .يا هدرکن  يراک  ماعنا  فطل و  ششخب و  ناسحا و  زج  نم ، يالوم  يا  وت 

یهلا ياه  تمعن  یناوارف  هب  هدنب ، رارقا 

ِمَعِّنلا ِغُوبُِسب  َفَرَتْعا  ِنَم  ُماَقَم  اَذَه 

15/49 .تسا هدرک  فارتعا  اه  تمعن  یناوارف  هب  هک  تسا  یسک  هاگیاج  نیا 

هدنب رب  تمعن ، ندنادرگ  خارف 

َِکتَمِْعن ْنِم  َّیَلَع  َْتغَبْسَأ  ...اَم  یَلَع  ...َكُدَمْحَأ  یَِهلِإ 

1/51 .یتشاد اور  نم  رب  هک  تتمعن  رب  مرازگ  ساپس  ار  وت  نم ، يادخ 

هدنب مشچ  ینشور  و  تمعن ، یخارف 

ِیْنیَع اَِهب  َتْرَْرقَأ  ٍهَِغباَس  ٍهَمِْعن  ْنِم  ْمَک  َو 

3/51! يدومن نشور  نآ  هب  ار  ما  هدید  هک  یخارف  تمعن  رایسب  هچ  و 

اه لد  یگتفیش  ّتلع  تمعن ، یناوارف 

ِْهیَلَع ِمَعِّنلا  ِهَْرثَِکب  ٌنُوتْفَم  ُُهْبلَق  ...ْنَم  َلاَءوُس  َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

يدایز ببس  هب  شلد  هک  یسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ - 
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8/52 .هدش هتفیرف  وا ، رب  اه  تمعن 

قافن

قافن زا  ناگدنب ، نتشاد  هگن 

...ِقاَفِّنلا یِعاَوَد  ِْرفُْکلا َو  ِهَّوُه  ْنِم  ِِهب  اَنْمِصْعا  َو 

12/42 .رادهگن ییورود  ياه  هزیگنا  رفک و  لادوگ  رد ) طوقس   ) زا ار  ام  نآرق ،)  ) نآ اب  و 

هنیک ترفن 

تنعل نیرفن 

سَفن

رگید سَفن  هب  یسَفن  یگتسویپ  ندرکن  وزرآ  ببس 

ٍسَفَِنب ٍسَفَن  َلاَصِّتا  ...َلِّمَءُون  َال  یَّتَح  ...ِلَمَْألا  َلوُط  اَنِفْکا  َو 

1/40 .مینکن وزرآ  یسفن ، هب  ار  یسفن  یگتسویپ  هک  اجنادب  ات  رادزاب ، زارد  يوزرآ  زا  ار  ام  و 

سْفن

ناگدنب هب  شیوخ ، سفن  ندناسانش  ادخ و 

ِهِسْفَن ْنِم  اَنَفَّرَع  اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

.دناسانش ام  هب  ار  شدوخ  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

10/1

اه سفن  ندیسر  ازس  هب  زور 

َنوُمَلُْظی َال  ْمُه  ْتَبَسَک َو  اَِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يَزُْجت  َمْوَی 

12/1 ، 11/24 .دننیبن متس  زگره  نانآ  دوش و  هداد  ازج  هدرک ، بسک  هچنآ  هب  سک  ره  هک  يزور 

یهلا نامرف  ماجنا  يارب  شیوخ ، ناج  نتخادنا  شالت  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2269 

http://www.ghaemiyeh.com


ُهَسْفَن َكِْرمَِأل  َبَصَن  اَمَک  ...

4/2 .تخادنا شالت  هب  ار  دوخ  وت  نامرف  يارب  وا  هک  نانچمه  ...

یهلا مایپ  ندناسر  رد  دوخ ، ناج  ندرک  هتسخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

َِکَتلاَسِر ِغِیْلبَت  ِیف  ُهَسْفَن  َبَأْدَأ  و 

.تخادنا جنر  هب  ار  دوخ  وت ، مایپ  غیلبت  رد  و 

13/2

رود ییاج  هب  شناج ، نتفرگ  سنا  ّلحم  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه 

ِهِسْفَن ِسَنْأَم  ...ْنَع  ِيْأَّنلا  ِّلَحَم  ...َیلِإ  َرَجاَه  َو 

16/2 .دومن ترجه  رود  لحم  هب  شنتفرگ ، سنا  ياج  زا  و 

ناگتشرف نوگانوگ  فانصا  نداد  صاصتخا  شیوخ  سفن  هب  و  ادخ ، 

...َِکتَِکئاَلَم َو ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...
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َکِسْفَِنل ْمُهَتْصَصَتْخا  َنیِذَّلا  ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق 

11و10/3 .يا هداد  ناشصاصتخا  دوخ  هب  هک  یناگتشرف  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

سک ره  سفن  اب  يا ، هدننار  هاوگ و  ندوب 

ٌدیِهَش ٌِقئاَس َو  اَهَعَم  ٍسْفَن  ُّلُک  ِیتْأَی  َمْوَی  ْمِْهیَلَع  ِّلَصَف  ...

.دیایب ناگتشرف ) زا   ) یهاوگ يا و  هدننار  اب  صخش  ره  هک  يزور  تسرف ، دورد  اهنآ  رب  سپ  ...

24/3

اه نت  زا  اه ، ناج  ندش  نوریب  زور 

اَِهناَْدبَأ ْنِم  ِسُْفنَْألا  ِجوُرُخ  َمْوَی  ْمِِهب  ُّلُحَی  ٍبْرَک  َّلُک  ْمِْهیَلَع  َنِّوَُهت  َو 

17/4 .ینادرگ ناسآ  ناشیا  رب  ار  یهودنا  ره  دور ، نوریب  نت  زا  اه  ناج  هک  زور  نآ  رد  و 

ندنکفا ادخ  رایتخا  رد  ار  دوخ  سفن 

َْکیَدَی َْنَیب  اَنَسُْفنَأ  اَنْحَرَط  ْذِإ  اَِننْغَأ 

5/10 .نادرگ نامزاین  یب  میا ، هدنکفا  وت  هاگشیپ  رد  ار  شیوخ  نوچ 

ندومن متس  شیوخ  سفن  هب 

...ِهِسْفَِنل ِِملاَّظلا  ِلِیلَّذلا  ِْدبَْعلا  َلاَقَم  ُلُوقَأ  َْلب  ...

7/12 .میوگ یم  نخس  هدومن  متس  دوخ  هب  هک  راوخ  يا  هدنب  دننامه  هکلب  ...

وا ششخب  لضف و  یهلا و  سفن 

ِءاَزَْجلا َنْسُح  ِِهلُّضَفَِتب  ِهِسْفَن  یَلَع  ْمُهَدَعَو  ْنَم  اَی  َو 

10/12 .تسا هداد  هدعو  کین  شاداپ  دوخ ، لضف  هب  ار  ناشیا  هکنآ  يا  و 

دوخ سفن  فوخ  زا  هدنب ، ندنادرگ  نمیا 

یِسْفَن َفْوَخ  ْنِمآ  َو 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2271 

http://www.ghaemiyeh.com


16/12 .هد ینمیا  ار  مسرت  و 

ادخ زا  رگم  دوخ ، سفن  رب  هدنب  ندیسرتن 

َكاَّیِإ اَّلِإ  یِسْفَن  یَلَع  ُفاَخَأ  َال  َو 

16/12 .مسرت یمن  وت  زا  زج  دوخ  رب  نم  و 

سفن جایتحا  ندرک  فرطرب 

اَهِّناَظَم ِیف  ُهَتَجاَح  َبَلَط  ْدَقَف  َِکب  ِهِسْفَن  ْنَع  ِْرقَْفلا  َفْرَص  َماَر  ...ْنَمَف 

13/13 .هدرک بلط  هتسیاب  هاگیاج  رد  ار  شا  يدنمزاین  نامگ  یب  دهاوخب ، وت  هلیسو  هب  ار  شجایتحا  ندرک  فرطرب  هک  ره  سپ 

ادخ ریغ  زا  یهاوخ  تجاح  نداد  هولج  و  سفن ،

...َنِیئِطاَْخلا َِللَز  ْنِم  ٌهَّلَز  َیِه  ...َْکَیلِإ َو  ُهَِجئاَوَح  ُعَفْرَی  ْنَم  َیلِإ  اَهَْعفَر  یِسْفَن  ِیل  َْتلَّوَس  ...ْدَق  ٌهَجاَح  َْکَیلِإ  ِیل  َّمُهَّللا َو 

وت زا  ار  شیاه  تجاح  هک  یسک  زا  ار  نآ  عفر  نم  سفن  هک  مراد  یتجاح  وت  يوس  هب  ادنوادخ و 
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15/13 .تسا ناراکاطخ  ياه  شزغل  زا  یشزغل  نیا  .دیارآ و  یم  میارب  هدرک  بلط 

شیوخ سفن  ندیمان  هدنیاشخب  ادخ و 

یِّنَع ُفْعاَف  ِْوفَْعلِاب  َکَسْفَن  َْتیَّمَس  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 

18/16 .رذگرد نم  زا  سپ  يداهن ، مان  هدنیاشخب  ار  دوخ  هکنآ  ییوت  و 

تمحر هب  شیوخ ،  سفن  ندومن  فصو  و  ادخ ، 

ِینْمَحْرا ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ِهَمْحَّرلِاب ، َکَسْفَن  َْتفَصَو  يِذَّلا  َْتنَأ 

18/16 .نک محر  نم  هب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  يا ، هدومن  فصو  تمحر  هب  ار  دوخ  هکنآ  ییوت 

دوخ سفن  حالصا  زا  هدنب ، ندوب  رود 

؟ َِکتَیِصْعَم ْنِم  ُْهنَع  ِینَْتیَهَن  امِیف  َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  َْتیَرْجَأ  اَم  ُقِْفنُأ  َنیِح  ِهِسْفَن  ِحاَلِْصتْسا  ِنِم  یِّنِم  ُدَْعبَأ  ْنَم  َو 

هچنآ رد  تیناـمرفان  رد  يا ، هدـناسر  میارب  هک  ار  تا  يزور  هک  هاـگنآ  دـشاب ، رترود  نـم  زا  دوـخ  سفن  حالـص  هـب  هـک  تـسیک  و 
؟ منک یم  فرص  يا  هتشادزاب 

23/16

شیوخ سفن  هرابرد  هدنب ، نداد  یهاوگ 

یِسْفَن یَلَع  ِِهب  ُدَهْشَأ  اَم  َبَجْعَأ  اَم  َکَناَْحبُس 

رب هک  یهاوگ  نیا  زا  اتفگش  وت ، یهّزنم  كاپ و 

25/16 .مهد یم  دوخ 

دوخ سفن  ندومن  شنزرس  ّتلع 

َنِیِبنْذُْملا ِْرمَأ  ُحاَلَص  اَِهب  ِیتَّلا  َِکتَْفأَر  ِیف  اًعَمَط  یِسْفَن  اَذَِهب  ُخِّبَوُأ  اَمَّنِإ  َو 

تسنآ هب  ناراکهانگ  راک  حالصا  هک  مراد -  وت  ینابرهم  رد  عمط  نوچ  منک ، یم  شنزرس  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  ور  نیا  زا  اهنت  و 
28/16 - .

ناگدنب ندرک  هارمگ  رد  ناطیش ، سفن  عمط 
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َِکتَعاَط ْنَع  اَِنلاَلْضِإ  ِیف  ُهَسْفَن  َعِمُْطی  ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

.میرب یم  هانپ  وت  هب  دنک ، عمط  تتعاط  زا  ام  ندرک  هارمگ  رد  ناطیش )  ) وا هکنیا  زا  ام  ادنوادخ 

2و1/17

شسفن شیپ  هدنب ، ندومن  تسپ 

اَهَْلثِم یِسْفَن  َْدنِع  ِینَتْطَطَح  اَّلِإ  ًهَجَرَد  ِساَّنلا  ِیف  ِینْعَفَْرت  َال  َو 

.يروآ دورف  مدوخ  رظن  رد  رادقم  نامه  هب  هکنآ  رگم  ربن ، الاب  ارم  هجرد  مدرم  نایم  رد  و 

4/20

شسفن دزن  هدنب ، يارب  یناهنپ  يراوخ 

اَهِرَدَِقب یِسْفَن  َْدنِع  ًهَنِطَاب  ًهَّلِذ  ِیل  َْتثَدْحَأ  اَّلِإ  اًرِهاَظ  ازِع  ِیل  ْثِدُْحت  َال  َو 

هب هکنآ  رگم  رواین ، دیدپ  میارب  راکشآ  یتّزع  و 
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.يروآ دیدپ  مدوخ  دزن  رد  یناهنپ  یّتلذ  هزادنا  نامه 

4/20

دوخ سفن )  ) نایز هب  ندرک  مکح 

َُکلْضَف اَّلِإ  یِسْفَن  یَلَع  ُتْمَکَح  ْنَأ  َدَْعب  ِیل  اَم 

15/20 .مرادن وت  لضف  زج  يزیچ  مدرک ، موکحم  ار  دوخ  هکنآ  زا  سپ 

وا ندناهر  يارب  هدنب ، سفن  زا  يا  هرهب  نتفرگ 

اَهُصِّلَُخی اَم  یِسْفَن  ْنِم  َکِسْفَِنل  ْذُخ  َّمُهَّللا 

19/20 .ریگب دهد ، ما  ییاهر  هک  ار  هچنآ  نم ، زا  دوخ  يارب  ادنوادخ 

هدنب سفن  ندروآ  حالص  هب 

اَهُِحلُْصی اَم  یِسْفَن  ْنِم  یِسْفَِنل  ِْقبَأ  ...َّمُهَّللا 

19/20 .راذگ یقاب  دیامن ، محالصا  هک  ار  هچنآ  میارب ، نم  زا  ادنوادخ 

هدنب سفن  یگدنوش  هابت 

اَهَمِصْعَت ْوَأ  ٌهَِکلاَه  یِسْفَن  َّنِإَف 

19/20 .ییامن شظفح  وت  هکنآ  رگم  تسا ، هدنوش  كاله  نم  سفن  اریز 

شسفن نایز  دوس و  رب  هدنب ، ییاناوت  مدع 

َِکب اَّلِإ  ارَض  َال  اًعْفَن َو  یِسْفَِنل  ُِکْلمَأ  َال 

.متسین اناوت  ینایز ، دوس و  رب  وت  يرای  هب  زج 

7/21

دوخ سفن )  ) هرابرد نداد ، یهاوگ 

یِسْفَن یَلَع  َِکلَِذب  ُدَهْشَأ  ...
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.مهد یم  یهاوگ  بلطم  نیا  هب  دوخ ، رب  ...

7/21

ادخ تعاط  هب  هدنب ، سفن  نتشاداو 

...َّیَلَع ُدِرَی  اَم  ِّلُک  ْنَع  یِسْفَن  َِکتَعاَِطب  ْلَغْشا  َو 

9/21 .راد لوغشم  شیوخ  تعاط  هب  دسرب ، نم  هب  هچ  ره  زا  ارم  و 

هدنب سفن  تفلا  قلخ ، ناکین  ادخ و 

َکِْقلَخ ِراَیِِخب  َِکب َو  ِیتَیاَفِک  ِیئاَنِْغتْسا َو  یِسْفَن َو  َْسنُأ  ِیْبلَق َو  َنوُکُس  ْلَعْجا  َِلب  ...

.هد رارق  تبوخ  ناگدیرفآ  دوخ و  هب  ار  متیافک  ما و  يزاین  یب  مناج و  سنا  ملد و  شمارآ  هکلب  ...

12/21

شسفن حالصا  هرابرد  هدنب ، ندومن  رما 

یِّنِم ِِهب  ُکَْلمَأ  َْتنَأ  اَم  یِسْفَن  ْنِم  ِینَتْفَّلَک  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.يرتاناوت نآ  هب  نم  زا  وت  هک  یتشامگ  يراک  هب  مسفن -  حالصا )  ) هرابرد ارم -  ادنوادخ 

1/22

ادخ نتخاس  دونشوخ  وا و  هب  هدنب ، سفن  زا  يزیچ  ندومن  اطع 

یِّنَع َکیِضُْری  اَم  یِسْفَن  ْنِم  ِینِطْعَأَف 

نم هب  دنادرگ ، یم  یضار  نم  زا  ار  وت  هچنآ  سپ 
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1/22 .امرف اطع 

هدنب ِسفن  زا  ادخ ، ِسفن  ياضر 

ٍهَِیفاَع ِیف  یِسْفَن  ْنِم  اَهاَضِر  َکِسْفَِنل  ْذُخ  َو 

1/22 .امن تفایرد  تیفاع  لاح  رد  نم  ِسْفن  زا  ار  دوخ  ِسْفن  ياضر  و 

دوخ سفن  هب  هدنب ، نتشاذگاو  هجیتن 

اَُهتَحَلْصَم ِهِیف  اَم  ِْمقُأ  َْمل  اَْهنَع َو  ُتْزَجَع  یِسْفَن  َیلِإ  ِینَْتلَکَو  ْنِإ  َکَّنِإَف  يِرُومُأ ، ِعیِمَج  ِیف  ِیل  ْرُْظنا  َو 

نآ رد  نم  تحلـصم  ار  هچنآ  مزجاع و  نآ  ماـجنا  زا  يراذـگاو ، دوخ  هب  ارم  رگا  هک  .اـمرف  رظن  نم  دوس )  ) هب میاـهراک  ماـمت  رد  و 
3/22 .مهدن ماجنا  تسا ،

سفن يراگنا  لهس 

یِسْفَن ْنِم  اَنَأ  ُُهْتلَفْغَأ  َّیَلَع َو  ُهَْتیَصْحَأ  ْدَق  اَّمِم  ِّبَر ، اَی  َوُه ،

7/22 .مدش لفاغ  نآ  زا  هنارسدوخ  نم  يا و  هدروآ  باسح  هب  نم  رب  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نم ، راگدرورپ  يا  فیلکت )  ) نآ

سفن شمارآ 

اَِمب یِّنِم  ِسْفَّنلا  َهَنِینْأَـمُط  اَـضِّرلا َو  َحْوَر  یِـسْفَن  ْنِم  َفَّرَعَتَأ  یَّتَـح  ...َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اَِـمب  َکـَل  ِرْکُّشلا  ِیف  يِریِـصْقَت  َدـْنِع  َّقَْحلا  ِیْنقُزْرا  َو 
ِْنمَْألا ِفْوَْخلا َو  ِلاَح  ِیف  ُثُدْحَی  امِیف  ََکل  ُبِجَی 

میـسن ات  امرف ، ما  يزور  ار  قح  هب ) فارتعا  ، ) مدومن یهاتوک  يا  هتـشاد  ینازرا  نم  هب  هک  ییاـه  تمعن  هب  رکـش  رد  هک  یماـگنه  و 
.مبایرد تسا ، بجاو  وت  يارب  نآ  رکش  و  دهد ، یم  خر  ینمیا  سرت و  لاح  رد  هچنآ  هب  تبسن  ار  دوخ  شمارآ  يدونشوخ و 

11/22

شیوخ سفن  يارب  نارگید ، تمعن  زا  رتهب  يزیچ  ندومن  وزرآ 

َِکب َو َِکلَذ  َلَْضفَأ  یِسْفَِنل  ُتْوَجَر  اَّلِإ  ...َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َکِمَِعن  ْنِم  ًهَمِْعن  يَرَأ  َال  یَّتَح  ...ِدَسَْحلا  َنِم  ِرْدَّصلا  َهَماَلَـس  ِیْنقُزْرا  َو 
َْکنِم

هکنآ رگم  منیبن ، يا ، هداد  تناگدیرفآ  زا  کی  ره  هب  هک  ار  تیاه  تمعن  زا  یتمعن  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار  دسح  زا  هنیس  تمالـس  و 
12/22 .منک وزرآ  وت  زا  وت و  هلیسو  هب  دوخ ، يارب  ار  نآ  زا  رتهب 
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دوخ سفن  هرابرد  نیدلاو ، نتسنادن  مهّتم  و  نادنزرف ،

یِسْفَن یَلَع  اَمُهُمِهَّتَأ  َال  یِّنِإَف 

.مناد یمن  مهّتم  مدوخ ، هب  تبسن  ار  نانآ  اریز 

9/24

دوخ سفن  رب  نیدلاو ، نتفرگ  گنت  ّتلع 

!؟ َّیَلَع ِهَعِسْوَّتِلل  اَمِهِسُْفنَأ  یَلَع  اَمُهُراَْتقِإ  َْنیَأ 

يارب مردام ) ردپ و   ) ود نآ  هک  ییاه  یگنت 

1164 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2278 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دوش یم  هچ  دنا ، هتفرگ  دوخ  رب  نم  شیاشگ 

10/24

نادنزرف ناج  يارب  تیفاع ، بلط 

...ْمِهِحِراَوَج ِیف  ْمِهِسُْفنَأ َو  ِیف  ْمِِهفاَع  َو 

.هد یتسردنت  ناشیاضعا  ناج و  رد  ار  نانآ  و 

2/25

نانمؤم يارب  نآ  لومش  و  نادنزرف ، دوخ و  سفن  يارب  تساوخرد 

...يَِدلَِول یِسْفَِنل َو  َُکْتلَأَس  يِذَّلا  َْلثِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  ِتاَِملْسُْملا َو  َنیِِملْسُْملا َو  َعیِمَج  ِطْعَأ  َو 

، مدوـمن تساوـخرد  وـت  زا  منادــنزرف  دوـخ و  يارب  هـچنآ  ِدــننام  ناـمیا ، اـب  ناـنز  نادرم و  ناملــسم و  ناــنز  نادرم و  هـمه  هـب  و 
12/25 .شخبب

شیوخ سفن  اب  رارف ، ندرکن  وگزاب  نارادزرم و 

ٍراَرِِفب ِِهنِْرق  ْنَع  ُهَسْفَن  َثِّدَُحی  َال  َو  ِرَابْدِْإلِاب ، ْمُْهنِم  ٌدَحَأ  َّمُهَی  َال  یَّتَح  ...ِْدلُْخلا  ِنِکاَسَم  ْنِم  اَهِیف  َتْدَدْعَأ  اَم  ْمِهِراَْصبَِأل  اَْهنِم  ْحَِّول  َو 

نانآ زا  کی  چـیه  ات  .زاس  ناـیامن  ناشناگدـید  لـباقم  رد  یگـشیمه ، ياـه  هناـخ  زا  يا  هتخاـس  هداـمآ  تشهب )  ) نآ رد  ار  هچنآ  و 
4/27 .دیامنن وگزاب  ار  دوخ  دننامه  زا  رارف  ثیدح  دوخ ، سفن  اب  دنکن و  نمشد ) هب   ) ندرک تشپ  گنهآ 

دوخ سفن  هب  متس  ندرمشرب 

ُهَسْفَن ِِهب  َمَلَظ  اَم  یَصْحَأ  ...يَدُْهلا  ُرََصب  َُهل  َحَتَْفنا  اَذِإ  یَّتَح  ...

.درمش هدرک ، متس  دوخ  هب  نآ  اب  هچنآ  دش ، هدوشگ  وا  يارب  تیاده  مشچ  هک  نیمه  اّما  ...

7/31

دنوادخ يارب  دوخ ، ِسفن  ندنکفاورف 

یِسْفَن ََکل  ُْتعَضَو  اَمَک  ِبُونُّذلا  ِعِراَصَم  ْنَع  ِینْعَفْرا  َو 

.ما هدنکفاورف  وت  يارب  ار  دوخ  سفن  هکنانچ  نادرگ ، دنلب  ناهانگ ، ياه  هاْگنداتفا  زا  ارم  و 
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12/31

هانگ ندرکن  وگزاب  شیوخ  سفن  اب 

ٍهَیِصْعَِمب ُهَسْفَن  ُثِّدَُحی  َال  ْنَم  ََهبَْوت  ...َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

14/31 .دنک یمن  وگزاب  ار  يا  ینامرفان  دوخ ، ِسفن  اب  هک  یسک  هبوت  منک ، یم  هبوت  تهاگرد  هب  نم  ادنوادخ 

ندوب هدنمرش  ادخ  زا  شیوخ ،  سفن  هرابرد 

اَْهیَلَع َطِخَس  َو  َْکنِم ، ِهِسْفَِنل  اَیْحَتْسا  ِنَم  ُماَقَم  اَذَه  َو 

.تسا نیگمشخ  دوخ  رب  تشگ و  هدنمرش  وت  زا  شیوخ ، هرابرد  هک  تسا  یسک  هاگیاج  نیا  و 

19/32
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نتورف یسفن  اب  ندمآ ، ادخ  شیپ 

ٍهَعِشاَخ ٍسْفَِنب  َكاَّقَلَتَف  ...َْکنِم  ِهِسْفَِنل  اَیْحَتْسا  ِنَم  ُماَقَم  اَذَه 

19/32 .تسوت يور  شیپ  ْنتورف  يدوجو  اب  سپ  .تشگ  هدنمرش  وت  زا  شیوخ ، هرابرد  هک  تسا  یسک  هاگیاج  نیا 

ناطیش زا  سفن ، ندومن  يوریپ 

َُهل یِسْفَن  َهَعاَط  ...وُکْشَأ  اَنَأَف 

27/32 .منک یم  تیاکش  وت  هب  وا ، زا  مسفن  تعاطا  زا  سپ 

یهلا ياضق  هب  هدنب ، سفن  ندش  دونشوخ 

یِسْفَن َِکئاَضَِقب  ْبِّیَط  َو 

.نادرگ دونشوخ  دوخ ، ياضق  هب  ارم  ِسفن  و 

3/35

دنوادخ يراوازس  سفن و  ریصقت 

َْتبَجْوَتْسا اَّمَع  ِریِصْقَّتلِاب  ِهِسْفَن  یَلَع  ٌّرِقُم  ٌّلُک  َو 

8/37 .دنراد رارقا  ینآ ، هتسیاش  وت  هچنآ  يادا  رد  دوخ  ریصقت  هب  یگمه  و 

ادخ زا  سفن ، ششخب  تساوخرد 

ٍءوُس ْنِم  اَِهب  َِعنَتْمَتِل  اَهُْقلَْخت  َْمل  ِیتَّلا  َیِسْفَن  یَِهلِإ -  اَی  َُکبِهْوَتْسَأ - 

مهاوخ یم  ار  مسفن  ششخب  وت  زا  نم  يادخ  يا 

.يوش 7/39 تیامح  نایز  زا  نآ  ببس  هب  ات  يدیرفاین  ار  نآ  هک 

سفن تقلخ  زا  فده 

...اَِهْلثِم یَلَع  َِکتَرْدُِقل  اًتاَْبثِإ  اَهَتْأَْشنَأ  ْنَِکل  ...ٍءوُس َو  ْنِم  اَِهب  َِعنَتْمَتِل  اَهُْقلَْخت  َْمل  ِیتَّلا  َیِسْفَن  یَِهلِإ -  اَی  َُکبِهْوَتْسَأ - 

، يدیرفآ ار  نآ  هکلب  .يوش  تیامح  نایز  زا  نآ  ببـس  هب  ات  يدیرفاین  ار  نآ  هک  مهاوخ  یم  ار  مسفن  شـشخب  وت  زا  نم  يادـخ  يا 
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7/39 .دوش تباث  نآ  لثم  ندیرفآ )  ) رب تتردق  ات 

ندومن متس  دوخ  سفن  هب 

یِسْفَن اَهِْملُظ  یَلَع  یِسْفَِنل  ْبَه  َو 

.شخبب 9/39 ما ، هدرک  دوخ  هب  هک  یملظ  رطاخ  هب  ارم  و 

یهلا باقع  يراوازس  زا  دوخ ،  سفن  نتسنادن  هّزنم 

َِکتَمِقَن ِباَجِیتْسا  ِنِم  ُهَسْفَن  ُئِّرَُبی  َال  ...ْنَِمب  ُْهلَعْفَت  یَِهلِإ  اَی  َِکلَذ  ْلَعْفَت  ْنِإ  َکَّنِإ 

اّربم تماقتنا ، يراوازس  زا  ار  دوخ  سفن  هک  یهد ، یم  ماجنا  یـسک  هرابرد  ار  نآ  ینک ، نینچ  رگا  وت  هک  یتسرد  هب  نم ، يادخ  يا 
.دناد یمن 

11/39

هدنب سْفن  رب  ندنک ، ناج  ندومن  ناسآ 
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َِیقاَرَّتلا ُسوُفُّنلا  ِتَغََلب  اَذِإ  ِجِراَشَْحلا  َفُداََرت  َو  ِنِینَْألا ، َدْهَج  َو  ِقاَیِّسلا ، َبْرَک  اَنِسُْفنَأ  یَلَع  ِتْوَْملا  َْدنِع  ِنآْرُْقلِاب  ْنِّوَه  َو 

ناسآ ام  ِسْفن  رب  ار  ندنک  ناج  نامز  یپرد  یپ  ياه  هسانرخ  هلان و  یتخس  ندنک و  ناج  يراوشد  گرم ، ماگنه  نآرق  هلیـسو  هب  و 
13/42 .دسر یم  هاگولگ  هب  اه  ناج  هک  نامز  نآ  نادرگ ،

دوخ سفن  رب  هدنب ، متس  یهلا و  تلهم 

ِْملُّظلِاب ِهِسْفَِنل  َدَصَق  ْنَم  َْتلَْهمَأ  َو 

.يا 9/45 هداد  تلهم  هدومن ، متس  دصق  دوخ  هب  هک  ار  یسک  و 

شیوخ سفن  رب  ینوزفا  دنوادخ و 

َكِداَبِِعل َکِسْفَن  یَلَع  ِمْوَّسلا  ِیف  َتْدِز  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 

12/45 .يا هدوزفا  دوخ  رب  نآ  ياهب  رد  تناگدنب ، اب  دتس  داد و  رد  هکنآ  ییوت  و 

ندش ییامنهار  رگید ، یقولخم  ِسفن  طّسوت 

...ِناَسْحِْإلِاب اًفوُصْوَم  َناَک  َْکنِم  َكَداَبِع  ِْهیَلَع  َْتَللَد  يِذَّلا  ِْلثِم  یَلَع  ِهِسْفَن  ْنِم  اًقُولْخَم  ٌقُولْخَم  َّلَد  َْول  َو 

، يا هدومرف  ییاـمنهار  دوخ  بناـج  زا  ار  تناگدـنب  نآ  اـب  وـت  هچنآ  دـننام  هب  ار ، يا  هدـیرفآ  شدوـخ  بناـج  زا  يا  هدـیرفآ  رگا  و 
17/45 .دش یم  فصو  ناسحا  هب  درک ، یم  ییامنهار 

دوخ سفن  هب  هدنب  ندومن  متس  ناضمر و 

َكِْرتِِسب اَنُْرتْسا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...اَنَسُْفنَأ  ِهِیف  اَنْمَلَظ  ٍناَیِْسن  یَلَع  ْوَأ  اَّنِم ، ٍدُّمَعَت  یَلَع  ٍهَئیِطَخ  ْنِم  ِهِیف  اَْنبَسَتْکا  ...اَم  َّمُهَّللا َو 

رب سپ  میدرک ؛ متـس  دوخ  هب  نآ  رد  هک  يا  یـشومارف  ای  میتفر ، شراب  ریز  دـمع  يور  زا  هاـم )  ) نآ رد  اـم  هک  ییاـطخ  ادـنوادخ و 
47/45 .ناشوپب دوخ  هدرپ  هب  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و 

شیوخ سفن  يوس  هب  ادخ ، ندناوخ 

ُْهنَع ََربْدَأ  ْنَم  ِهِسْفَن  َیلِإ  وُعْدَی  ْنَم  اَی  َو 

9/46 .دَنادرگ يور  وا  زا  هک ، ار  یسک  دناوخ  یم  دوخ  يوس  هب  هک  یسک  يا  و 

اه ناج  هدننیرفآ  ادخ ،
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ِتاَمَسَّنلا َئِرَاب  ...َکَناَْحبُس 

31/47 .اه ناج  هدنروآدیدپ  یهّزنم ! كاپ و 

دوخ سفن  هرابرد  هدنب ، ندوب  یناج 

ِهِسْفَن یَلَع  ِیناَْجلا  اَنَأ 

82/47 .دوخ رب  راکتیانج  منم 

هدیدنسپ دوخ  يارب  ار  وا  ادخ  هکنآ  سفن )  ) ّقح هب  دنگوس 

َراَج ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت  ...َکِسْفَِنل  ُهَْتیَفَطْصا  ِنَِمب  َو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َْتبَجَْتنا  ِنَم  ِّقَِحب 
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اًلِّصَنَتُم َْکَیلِإ 

هک يزیچ  ناـمه  اـب  ناـشوپب ، ارم  زور ، نیا  رد  يا ، هدیدنـسپ  تدوخ  يارب  هکنآ  يا و  هدـیزگرب  تناگدـیرفآ  زا  ار  وا  هکنآ  ّقح  هب 
86/47 .هدومن يراز  وت  يوس  هب  هانگ ) زا   ) يرازیب لاح  اب  هک  ار  یسک  نآ ، اب  يدناشوپ 

ادخ تعاط )  ) يارب دوخ ، سفن  نتخادنا  جنر  هب 

َِکتاَذ ِیف  ُهَسْفَن  َبَْعتَأ  ...ْنَم  ِِهب  ُدَّحَوَتَت  اَِمب  ِینْدَّحََوت  َو 

88/47 .هتخادنا یتخس  هب  ار  دوخ  وت  يارب  هک  یسک  اب  ینک  یم  یکین  هک  هنوگنامه  نک ، یکین  نم  هب  ییاهنت  هب  دوخ  وت  و 

دوخ سفن  هب  ندرک  دب 

یِسْفَن َیلِإ  ِهَءاَسِْإلا  ِمْرُْجلِاب َو  ارِقُم  َُکْتیَتَأ 

7/48 .مراد دوخ  رب  يدب  هانگ و  هب  رارقا  هک  یلاح  رد  ما ، هدمآ  وت  هاگرد  هب 

ادخ يوس  هب  دوخ ، ناج  اب  هدنب  نتخیرگ 

یِسْفَِنب َْکَیلِإ  ُتْرَرَف  ْدَق  َو 

3/49 .ما هتخیرگ  وت  يوس  هب  مناج  اب  و 

شیوخ سفن  هرهب  هدننک  هابت  هاگهانپ 

ِئِجَْتلُْملا ِهِسْفَن  ِّظَِحل  ِعِّیَضُْملا  ُعَْزفَم  ...َْکَیلِإ  َو 

هدرک و هابت  ار  شسْفن  هرهب  هکنآ  هاگهانپ  و 

3/49 .تسوت يوس  هب  هتشگ ، هدنهانپ 

شیوخ سفن  نتخاس  هابت 

ِعِییْضَّتلِاب ِهِسْفَن  یَلَع  َدِهَش  ...ِمَعِّنلا َو  ِغُوبُِسب  َفَرَتْعا  ِنَم  ُماَقَم  اَذَه 

هداد یهاوـگ  دوـخ  ررـض  هب  اـه ،) تمعن   ) نتخاـس هاـبت  هـب  هدرک و  فارتـعا  اـه  تـمعن  یناوارف  هـب  هـک  تـسا  یـسک  هاـگیاج  نـیا 
15/49 .تسا

شسفن رب  هدنب ، فارسا  هرابرد  ادخ  باطخ 
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ِهَمْحَر ْنِم  اوُطَنْقَت  َال  ْمِهِـسُْفنَأ  یَلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِداَبِع  اَی  َْتُلق  ْنَأ  َكَداَبِع  ِِهب  َتْرََّشب  َو  َِکباَتِک ، ْنِم  َْتلَْزنَأ  امِیف  ُتْدَـجَو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
اًعیِمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ،

هک نم  ناگدـنب  يا  : » يدوـمرف هک  متفاـی  يا ، هداد  هدژم  نآ  هب  ار  تناگدـنب  يا و  هداتـسرفورف  هک  تباـتک  رد  نم  اـنامه  ادـنوادخ ،
2/50« .دزرمآ یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دیوشن  دیماان  ادخ  تمحر  زا  دیا ، هدرک  فارسا  دوخ  هرابرد 

هدنب بات  یب  ناج  هب  ادخ ، ندومن  محر 

َهَعوُزَْجلا َسْفَّنلا  ِهِذَه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِمب  َو  َِکئاَمْسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملِاب َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأَف 

بات یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدـناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدـش  ناهنپ  ياه  ماـن  هب  ادـنوادخ ، سپ 
.ییامن محر 

5/50

1168 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2286 

http://www.ghaemiyeh.com


سفن نتفاین  حالصا  ببس 

یِسْفَن َحاَلْصِإ  َال  َو  یِّظَح ، َزاَرْحِإ  ُْتغََلب  اَم  َّیَلَع  َِکئاَمْعَن  ُغُوبُس  ََّیلِإ َو  َُکناَسْحِإ  َال  َْول  َو 

2/51 .متفای یمن  ار  شیوخ  حالصا  مدیسر و  یمن  دوخ  هرهب  هب  هاگچیه  دوبن ، نم  رب  تیاه  تمعن  یناوارف  نم و  هب  وت  ناسحا  رگا  و 

ادخ زا  هدنب ، سفن  يرازگ  ساپس 

ِیْلقَع ِیناَِسل َو  یِسْفَن َو  َكُدَمَْحت 

6/51 .دننک یم  يرازگ  ساپس  ار  وت  ملقع ، منابز و  مسْفن و 

سفن فعض  هسوسو و 

یِسْفَن َهَسَوْسَو  ...َكَءاَِیلْوَأ َو  ُهَتْدَعَو  امِیف  ِهَعَراَسُْملا  ِنَع  یِسْفَن  َفْعَض  یَِهلِإ  اَی  َْکَیلِإ  وُکْشَأ 

یم تیاکـش  وـت  هب  ملد ، ياـه  هسوـسو  زا  و  يا ، هداد  دـیون  تناتـسود  هب  هـچنآ  هـب  نتفاتـش  رد  مـسْفن  یناوتاـن  زا  نـم ، يادـخ  يا 
10/51 .منک

دوخ سفن  هرهب  هب  تبسن  هدنب ،  يراگنا  لهس 

یِسْفَن َّظَح  ُلِفْغُْملا  ...اَنَأَف  ْبِّذَُعت  ْنِإ 

14/51 .مشیوخ هرهب  هدنراذگاو  هک  متسه  نم  نیا  ینک ، رفیک  رگا 

دوخ سفن  رب  ّدح ، زا  زواجت  طارفا و 

ٌلِیلَذ یِسْفَن  یَلَع  ِیفاَرْسِِإب  اَنَأ 

.ما هتشگ  راوخ  دوخ ، رب  يور  هدایز  رطاخ  هب  نم 

7/52

سفن نتشاد  لوغشم  هدوهیب  راک  هب  ببس 

ِِهلَمَأ ِلوُِطل  ٌهَیِهَال  ُهُسْفَن  ْنَم  َلاَءوُس  َيَالْوَم  اَی  َُکلَأْسَأَف 

يراـک هدوهیب  هب  شزارد ، ياـهوزرآ  رطاـخ  هب  وا  سفن  هک  یـسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يـالوم  يا  سپ - 
.هدش لوغشم 
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8/52

ایند زا  يرود  رد  هدنب ، ِسفن  یّلست  لماع 

َِکتَفاَخَِمب اَْینُّدلا  ِنَع  یِسْفَن  َیِّلَُست  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

.یشخب یّلست  ایند ، زا  يرود  رد  دوخ ، زا  سرت  اب  ارم  سْفن  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم ، يادخ 

10/52

راکهنگ ناراوخ  هاگیاج  رد  سفن ، نتشاداو 

َنِیِبنْذُْملا ِءاَّلِذَْألا  َِفقْوَم  یِسْفَن  ُْتفَقْوَأ  ْدَق 

2/53 .ما هتشاداو  راکهانگ  ِناراوخ  هاگیاج  رد  ار  دوخ  ِسْفن 

دوخ سفن  نتخاس  هابت 

! یِسْفَِنب ُتْرَّرَغ  ٍریِْرغَت  َّيَأ  ...َکَناَْحبُس 

؟3/53 مدنکفا تکاله  هب  ار  دوخ  كاله ، مادک  هب  یهّزنم ! كاپ و 
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شیوخ سفن  صاصق  تهج  هدنب ، عوشخ 

یِسْفَن ْنِم  ِدَوَْقلِاب  ُنیِکَتْسَأ 

.موش یم  نتورف  شیوخ ، صاصق  يارب 

4/53

یتسار قدص و  رب  هدنب ، سفن  ندناریم 

یِسْفَن ِقْدِّصلا  یَلَع  ِْضْبقا 

4/54 .ناریمب یتسار  رب  ارم  ِسفن 

دوس عفن 

یتساک صقن 

شنزرس شهوکن 

ریکن

« ریکن رَکنم و   » رب ادخ ، دورد 

ٍریِکَن ٍرَْکنُم َو  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

.ریکن رکنم و  ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

18و11و10/3

[ ندرک راگن  شقن و   ] نتشاگن

وا يارب  هدش ، هدامآ  شاداپ  هنومن  نتشاگن  هدنب  لد  رد 

َِکباََوث ْنِم  ِیل  َتْرَخَّدا  اَم  َلاَثِم  ِیْبلَق  ِیف  ْرِّوَص  َو 

15/14 .راذگب ملد  رد  يدومن ، هریخذ  میارب  هک  ار  یشاداپ  هنومن  و 

شنمشد يارب  هدش ، هدامآ  رفیک  هنومن  نتشاگن  هدنب  لد  رد 
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َِکباَقِع َِکئاَزَج َو  ْنِم  یِمْصَِخل  َتْدَدْعَأ  ...اَم  َلاَثِم  ِیْبلَق  ِیف  ْرِّوَص  َو 

15/14 .راذگب ملد  رد  يدرک ، هدامآ  منمشد  يارب  هک  يرفیک  تازاجم و  هنومن  و 

دننام هنومن و  نودب  اهرکیپ ، اه و  تروص  نتشاگن 

ٍلاَثِم ِْریَغ  ْنِم  َتْرَّوَص  اَم  َتْرَّوَص  ...يِذَّلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

.یتشاگن هنومن  نودب  ار  اه  تروص  هک  ییوت  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

12/47

هاگن

ادخ ندید  زا  ناگدننیب ، ناگدید  یناوتان 

َنیِرِظاَّنلا ُراَْصبَأ  ِِهتَیْءوُر  ْنَع  ْتَرُصَق  يِذَّلا  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

2و1/1 .تسا رصاق  شندید  زا  ناگدننیب  ياه  مشچ  هک  نامه  ار ، يادخ  ساپس 
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ادخ يوس  هب  نتسیرگن ، دصق  مدع  ناگتشرف و 

ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  ...َْکَیلِإ  َرَظَّنلا  َنُوموُرَی  اَلَف  ِراَْصبَْألا  ُعَّشُْخلا 

10و8/3 .تسرف دورد  ناشیا  رب  سپ  دنرادن ، ار  وت  يوس  نتسیرگن  دصق  هدنکفا و  ریز  هب  ار  ناگدید  هک ) نانآ  )

خزود رد  ناراکهنگ ، ندید  ناگتشرف و 

َِکتَداَبِع َّقَح  َكاَنْدَبَع  اَم  َکَناَْحبُس  َِکتَیِصْعَم : ِلْهَأ  یَلَع  ُِرفَْزت  َمَّنَهَج  َیلِإ  اوُرَظَن  اَذِإ  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو 

وت شتسرپ  هتـسیاش  هک  هنوگنآ  ام  وت ، یهّزنم  دنیوگ : دشک ، یم  هلعـش  ناراکهنگ  رب  هک  دنرگن  یم  ار  خزود  نوچ  هک  ییاهنامه  و 
9/3 .میدرکن شتسرپ  ار  وت  دوب ،

ادخ ندید  زا  اه ، مشچ  ندنامزاب 

ُراَْصبَْألا ِِهتَیْءوُر  َنوُد  ُعِطَْقنَت  ْنَم  اَی  َو 

.تسا ناوتان  وا  ندید  زا  اه  مشچ  هک  یسک  يا  و 

4/5

ناگدنب یگنوگچ  رب  رظان  ادخ ،

ِهِماَکْحَأ ِِعقاَوَم  َو  ِهِضوُُرف ، ِلِزاَنَم  َو  ِِهتَعاَط ، ِتاَقْوَأ  ِیف  ْمُه  َْفیَک  ُرُْظنَی  َو 

7/6 .دنا هنوگچ  شماکحا  دراوم  تابجاو و  ياهاج  تعاط و  تاقوا  رد  اهنآ  درگن  یم  و 

یهلا شاداپ  اه و  مشچ  یناهنپ  ياه  هاگن 

َِکباََوث ِتاَبِجُوم  ِیف  ...اَِنُنیْعَأ  ِتاَحَمل  ...ْلَعْجا  َو 

7/9 .هد رارق  دوش  وت  شاداپ  ثعاب  هچنآ  رد  ار  نامناگدید  یمشچریز  ياه  هاگن  و 

ندرک هاگن  هب  هدنب ، ندرکن  راتفرگ 

ِرَظَّنلِاب یِِّنتْفَت  َال  َو 

3/20 .نکن راتفرگ  ندوب ) هار  هب  مشچ   ) ندرک هاگن  هب  ارم  و 
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هدنب هب  ادخ ، نتسیرگن  تمحر )  ) دید هب 

يِرُومُأ ِعیِمَج  ِیف  ِیل  ْرُْظنا  َو  ََّیلِإ ، ْرُْظنا  َو 

3/22 .امرف رظن  نم  دوس )  ) هب میاهراک  مامت  رد  رگنب و  نم  هب  تمحر ) دید  هب   ) و

نتسیرگن هدنب  هب  تمحر ،)  ) دید هب 

ََّیلِإ ْرُْظنا  َو 

3/22 .رگنب نم  هب  تمحر ) دید  هب   ) و

شیاهراک همه  رد  هدنب ، هب  نتشاد  رظن 

يِرُومُأ ِعیِمَج  ِیف  ِیل  ْرُْظنا  َو 

.امرف رظن  نم  دوس )  ) هب میاهراک  مامت  رد  و 

3/22

قلخ رب  ادخ ، ياه  تمعن  ندیدن 

یِسْفَِنل ُتْوَجَر  اَّلِإ  ...َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َکِمَِعن  ْنِم  ًهَمِْعن  يَرَأ  َال  یَّتَح  ...ِدَسَْحلا  َنِم  ِرْدَّصلا  َهَماَلَس  ِیْنقُزْرا  َو 
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َْکنِم َِکب َو  َِکلَذ  َلَْضفَأ 

هکنآ رگم  منیبن ، يا ، هداد  تناگدیرفآ  زا  کی  ره  هب  هک  ار  تیاه  تمعن  زا  یتمعن  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار  دسح  زا  هنیس  تمالـس  و 
12/22 .منک وزرآ  وت  زا  وت و  هلیسو  هب  دوخ ، يارب  ار  نآ  زا  رتهب 

ادخ ریغ  زا  نابلط  تّزع  ندید  هدنب و 

اوُّلَذَف َكِْریَِغب  َّزِْعلا  اُوبَلَط  ٍساَنُأ  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ُْتیَأَر  ْدَق  ْمَکَف 

6/28 .دنتشگ راوخ  دنتساوخ و  تّزع  وت  ریغ  زا  هک  مدید  یمدرم  زا  رایسب  هچ  نم ، يادخ  يا 

ادخ ریغ  زا  ناهاوخ  تّزع  هب  شیدنارود ، هاگن  هجیتن 

ُهَقَّفَو ٌمِزاَح  ْمِِهلاَْثمَأ  ِهَنَیاَعُِمب  َّحَـصَف  ...اوُرَقَْتفاَف  َكاَوِس  ْنِم  َهَوْرَّثلا  اُوماَر  َو  اوُّلَذَـف ، َكِْریَِغب  َّزِْعلا  اُوبَلَط  ٍساَنُأ  ْنِم  یَِهلِإ  اَـی  ُْتیَأَر  ْدَـق  ْمَکَف 
...ُهُراَِبتْعا

دنمزاـین دنتـساوخ و  تورث  وت  ریغ  زا  دنتـشگ و  راوـخ  دنتـساوخ و  تّزع  وـت  ریغ  زا  هک  مدـید  یمدرم  زا  رایـسب  هچ  نم ، يادـخ  يا 
7و6/28 .دش وا  قیفوت  ببس  شنتفرگ  دنپ  .دنام  ملاس  ناشیا  لاثما  ندید  اب  شیدنارود ، صخش )  ) سپ .دندش 

ادخ تساوخ  فلاخم  ِیمشچریز  ياه  هاگن 

ِیْنیَع ِتاَظََحل  َو  ِیْبلَق ، ِتاَرَطَخ  ْنِم  ...َکَتَداَرِإ  ََفلاَخ  اَم  ِّلُک  ْنِم  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا َو 

22/31 .منک یم  هبوت  تهاگرد  هب  ممشچ ، ياه  هاگن  ملد و  ياه  هشیدنا  زا  تسوت ؛ هتساوخ  فلاخم  هچ  ره  زا  نم  انامه  ادنوادخ و 

ناگدنب يایاطخ  زا  نارظان ، یهاگآان 

َنیِرِظاَّنلا َنوُد  اَْهیَلَع  َِعلَّطُْملا  َْتنُک  اَهاَْنبَکَتْرا  ٍهَئیِطَخ  َو  اَهاَْنبَسَتْکا ، ٍهَئِّیَس  ...ْمَک 

2/34 .ناگدننیب رگید )  ) هن يدوب  علّطم  نآ  رب  وت  و ) ، ) میدش بکترم  هک  ییاطخ  میدرک و  بسک  ار  نآ  هک  يا  يدب  رایسب  هچ 

هام لاله  نارظان  نیرت  هزیکاپ 

ِْهَیلِإ َرَظَن  ْنَم  یَکْزَأ  ...ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 

6/43 .هد رارق  دنا ،) ) هتسیرگن هام )  ) نآ يوس  هب  هک  یناسک  نیرت  كاپ  زا  ار  ام  و 

ادخ يارب  يا ، هدننیب  ندوبن 
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ٌریِظَن َال  ٌدِهاَشُم َو  ََکل  ْنُکَی  َْمل  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

14/47 .تسا هدوبن  يدننام  هدننیب و  وت  يارب  هکنآ  ییوت 

نتفرگن رارق  ناگدننیب  یهارمگ  بجوم 

َرَظَن ْنَِمل  ًهَْنِتف  ...ِیْنلَعَْجت  َال  َو 

.هدن رارق  ناگدننیب ، ِیهارمگ  بجوم  ارم  و 

124/47

نیملسم جئاوح  رب  رظان  ادخ ،
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ْمِهِِجئاَوَح ِیف  ُرِظاَّنلا  َْتنَأ  ُبِهاَّرلا َو  ُبِغاَّرلا َو  ُِبلاَّطلا َو  ْمُْهنِم َو  ُِلئاَّسلا  ُدَهْشَی  َکِضْرَأ ، ِراَْطقَأ  ِیف  َنوُعِمَتُْجم  ِهِیف  َنوُِملْسُْملا  َو 

یم رـضاح  یگمه  نانآ  ناسرت ، ناهاوخ و  ایوج و  هدننک و  تساوخرد  دـنیآ ، یم  مه  درگ  تنیمز  فارطا  رد  ناناملـسم  نآ ، رد  و 
1/48 .یتسه ناشیاهزاین  رب  هدننیب  وت  دنوش و 

هدنب یناوتان  رب  رظان  هدننیب و  ادخ ،

َْکَیلِإ یِعُّرَضَت  ِیتَلیِح َو  َهَِّلق  یِفْعَض َو  يََرت  ْدَقَف 

16/48 .ینیب یم  دوخ  هاگرد  هب  ار  ما  يراز  یگراچیب و  یناوتان و  اریز 

هدنب ییاهنت  فعض و  رب  رظان  ادخ ،

ْنَم ِدَدَـع  ِرِیثَک  ِیف  ِیتَدْـحَو  َو  ِِهَتبَراَـحُِمب ، ِینَدَـصَق  ْنَّمِم  ِراَِـصْتنِالا  ِنَع  يِزْجَع  َو  ِحِداَوَْفلا ، ِتْحا  ِلاـمَ ِنَع  یِفْعَـض  َیلِإ  یَِهلِإ  اَـی  َتْرَظَنَف 
ِیناَواَن

نم اب  گنج  دـصق  هک  یـسک  زا  نتفرگ  ماقتنا  زا  ار  مزجع  تخـس و  ياه  تبیـصم  لّـمحت  زا  ار  ما  یناوتاـن  وت  سپ  نم ، يادـخ  يا 
5/49 .يدرک هدهاشم  هدرک ، ینمشد  نم  اب  هک  یسک  رامش  یب  ِنایهاپس )  ) ربارب رد  ار  ما  ییاهنت  هدومن و 

هدنب هب  رگمتس ، هنانیگمشخ  هاگن 

ِقَنَْحلا ِهَّدِش  یَلَع  ِینُرُْظنَی  َو 

7/49 .تسیرگن یم  نم  هب  تخس  مشخ  اب  و 

شماد رد  يرگید  ندید  هشیدنا  رگمتس و 

اَهِیف ِیناَرَی  ْنَأ  ُرِّدَُقی  َناَک  ِیتَّلا  ِِهَتلاَبِح  َِقبِر  ِیف  اًلِیلَذ  ِِهَتلاَِطتْسا  َدَْعب  َعَمَْقناَف  ِِهتَْرفُح ، يَوْهَم  ِیف  ُهَتْدَدَر  َو 

نآ رد  ارم  تشاد  رظن  رد  هک  یماد  دـنب  رد  يراوخ  اب  یـشک ، ندرگ  همه  نآ  زا  سپ  ات  يدـنادرگزاب ، شلادوگ  هاـگترپ  رد  ار  وا  و 
8/49 .دمآرد دنیبب ،

ینارگن

ادخ تمظع  میب  زا  هدنب ، لد  ینارگن 

َِکتَیْشَخ ْنِم  ِیْبلَق  َبیِجَو  ...یَِهلِإ  اَی  يََرت  ْدَق 
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19/16 .ینیب یم  دوخ  میب  زا  ار  ملد  ینارگن  نم ، يادخ  يا 

مالسا راک  زا  ناملسم ، ینارگن 

َنیِِدباَْعلا ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ...ٌفْعَض  ِِهب  َدَعَقَف  ٍداَهِِجب  َّمَه  ْوَأ  اًوْزَغ ، يَوَنَف  ...ِماَلْسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ار وا  یناوتان  اّما  دومن ، داهج  گنهآ  و  درک ، گنج  دـصق  ور  نیا  زا  تخاـس ، نارگن  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
17/27 .سیونب ناگدننک  تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  تشادزاب ؛

يرادهگن

یهلا شرع  نارادهگن  رب  ادخ ، دورد 
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ْمِْهیَلَع ِّلَصَف  ...َکِحِیبْسَت  ْنِم  َنوُُرتْفَی  َال  َنیِذَّلا  َکِشْرَع  ُهَلَمَح  َّمُهَّللا َو 

.تسرف دورد  اهنآ  رب  سپ  دننک ، یمن  یتسس  وت  حیبست  زا  هک  تشرع  نالماح  ادنوادخ و 

6و1/3

هدنسیون راوگرزب  نانابهگن  رب  ادخ ، دورد 

َنِیِبتاَْکلا ِماَرِْکلا  ِهَظَفَْحلا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

هدنـــسیون یمارگ  ناـــظفاح  ناگتــــشرف و  ياـــه  هورگ  رب  تناگتــــشرف و  زا  ناـــّیناحور  رب  ناـــشیا و  رب  تـــسرف  دورد  سپ  ...
18و11و10/3 (. لامعا )

ادخ ینامرفان  زا  نیعبات ، نتشادهگن 

َِکتَیِصْعَم ْنِم  اَِهب  ْمُهُمِصْعَت  ًهاَلَص  ...َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

.يراد هگن  تیصعم  زا  ار  ناشیا  نآ  ببس  هب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نیعبات  رب  ادنوادخ و 

14و13/4

وکین ياهدماشیپ  ریغ  زا  نیعبات ، ظفح 

ٍْریَِخب ُقُرْطَی  اًقِراَط  اَّلِإ  ِراَهَّنلا  ِْلیَّللا َو  َقِراَوَط  ْمِهیِقَت  ...ًهاَلَص  ...َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

ظفح دـــیآ -  شیپ  هــک  يریخ  رگم  زور -  بــش و  ثداوــح  زا  ار  اـــهنآ  هــک  يدورد  تــسرف ، دورد  نیعباـــت  رب  ادـــنوادخ و 
14و13/4 .ییامن

ادخ فطل )  ) هب هدنب ، ندومرف  ظفح 

َِکب اَنْظَفْحا  َو 

9/5 .شاب نامرادهگن  دوخ  هلیسو  هب  و 

وا زا  ادخ  يرادهگن  اب  هدنب ، ندنام  ملاس 

...ْمَلْسَی ِهِقَت  ْنَم  َّنِإ 

.دنام یم  ملاس  ینک ، ظفح  هک  ار  سک  ره  انامه 
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9/5

َْتیَقَو ْنَم  َِملاَّسلا  َّنِإ 

.يدومن يرادهگن  وت  هک  تسا  یسک  ملاس  انامه 

4/36

بناوج همه  زا  ناگدنب ، ندومن  ظفح 

...اَنیِحاََون ِعیِمَج  ْنِم  اَِنِلئاَمَش َو  ْنَع  اَِنناَْمیَأ َو  ْنَع  اَنِْفلَخ َو  ْنِم  َو  اَنیِْدیَأ ، ِْنَیب  ْنِم  اَنْظَفْحا  َو 

17/6 .نک يرادهگن  نامفارطا  همه  زا  نامپچ و  تمس  زا  نامتسار و  فرط  زا  نامرس و  تشپ  زا  نامیور و  شیپ  زا  ار  ام  و 

تابجاو تیاعر  زا  هدنب ، نتشادنزاب 

َکِضوُُرف ِدُهاَعَت  ْنَع  ِماَم  _ ِتْهِالِاب ِیْنلَغْشَت  َال  َو 

9/7 .رادمزاب دوخ  تابجاو  تیاعر  زا  هودنا  مغ و  ببس  هب  ارم  و 

یهلا دیدهت  هب  تبسن  هدنب ، تبقارم  ِیمک 

ْنَأ ْنِم  ًاباَِقتْرا  اًهاَِبْتنا َو  َكِدیِعَِول  ُّلَقَأ  ...یَِهلِإ  اَی  اَنَأ  َْلب 
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ِیبُونُذ ِرْکِذ  یَلَع  َرِْدقَأ  ْوَأ  ِیبُویُع ، ََکل  َیِصْحُأ 

ای مرامـشب ، وت  يارب  ار  دوخ  ياه  یتشز  هک  منآ  زا  رت  بقارمان  رترایـشوه و  مک  تیاهدیدهت  هب  تبـسن  نم -  يادخ  يا  نم -  هکلب 
27/16 .مشاب اناوت  مناهانگ  يروآدای  رب 

( هانگ زا   ) شا يرادهگن  اب  هدنب ، هب  کمک 

ِهَمْصِْعلِاب ِینْدِّیَأ  َو 

33/16 .نک مدییأت  هانگ  زا  يرادهگن  اب  و 

ٍهَِعناَم ٍهَمْصِِعب  ِینَّلََوت  َو 

.نک ما  یتسرپرس  هدنرادزاب ، يرادهگن  هب  و 

19/31

نتشادهگن ناطیش  زا  ار  ناگدنب  وکین ، يرادهگن  هب 

َِکتَیاَعِر ِنْسُِحب  ُْهنِم  اَنْمِصْعا  َو 

.رادهگن وا  زا  تا  يرادهگن  ِیکین  اب  ار  ام  و 

4/17

ناطیش ّرش  زا  هدنرادهگن  هعلق  نانمؤم و 

ٍِظفاَح ٍنْصِح  ...ِیف  ُْهنِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  َنِم  اَنَناَریِج  اَِنتَاباَرَق َو  اَنِماَحْرَأ َو  يِوَذ  اَنَِیلاَهَأ َو  اَنَدَالْوَأ َو  اَِنتاَهَّمُأ َو  اَنَءَابآ َو  ْلَعْجا  َو 

يژد رد  وا  ّرــش )  ) زا ار ، ناـمیااب  ناـنز  نادرم و  زا  اـم  ناـگیاسمه  ناـکیدزن و  ناـشیوخ ، هداوناـخ ، نادـنزرف ، نارداـم ، ناردـپ ، و 
10/17 .هد رارق  هدنرادهگن 

ناطیش ّرش  زا  هدننک  ظفح  ياه  هرز 

ًهَِیقاَو اًنَنُج  ُْهنِم  ْمُهِْسْبلَأ  َو 

10/17 .ناشوپب وا  ّتیذا  رازآ و  زا  هدنرادزاب  ياه  هرز  نانآ  مادنا  رب  و 

اهنآ يارب  دنا ، هدرک  شومارف  ناگدنب  هک ) ییاه  تساوخرد   ) هچنآ ظفح 
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ُهاَنیِسَن اَم  اََنل  ْظَفْحا  َو 

.رادهگن ام  يارب  میدرک  ششومارف  هچنآ  و 

16/17

ادخ يرادهگن  سفن و  یهابت 

اَهُِحلُْصی اَم  یِسْفَن  ْنِم  یِسْفَِنل  ِْقبَأ  ...َّمُهَّللا 

19/20 .راذگ یقاب  دیامن ، محالصا  هک  ار  هچنآ  میارب ، نم  زا  ادنوادخ 

هدنب يوربآ  ندومن  ظفح 

ِراَسَْیلِاب یِهْجَو  ْنُص  َو 

26/20 .نک ظفح  يرگناوت  اب  ار  میوربآ  و 

كانسرت زیچ  زا  ناگدنب )  ) رادهگن ادخ ،

ِفوُخ _ َْملا ِْرمَْألا  َِیقاَو  ...اَی  َّمُهَّللا 

.كانسرت زیچ  ره  زا  هدنرادهگن  يا  ادنوادخ 

1/21

یلاح ره  رد  هدنب ، نداد  رارق  ظوفحم  هتشادهاگن و 
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اًظوُفْحَم ِیتَالاَح  ِّلُک  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

.هد رارق  ظوفحم  میاه ، تلاح  همه  رد  ارم  و 

5/22

یتسردنت هب  هدنب ، نتشادهاگن 

َِکتَِیفاَِعب یِّنِّصَح 

1/23 .نک مظفح  تتیفاع  هب 

یکدوک رد  نادنزرف ، زا  تظفاحم 

يِرَغِص ِیف  یِّنِم  ُهاَظِفَح  اَم  اَمَُهل  ْظَفْحا  َو 

7/24 .رادهگن ناشیا  يارب  دندرک ، يرادهگن  نم  زا  ما  یکدوک  رد  هچنآ  و 

دنزرف زا  يرادهگن  رد  نیدلاو ، جنر 

!؟ ِیتَساَرِح ِیف  اَمِِهبَعَت  ُهَّدِش  َْنیَأ  َو 

؟10/24 دوش یم  هچ  دنا  هدیشک  نم  يرادهگن  رد  مردام ) ردپ و   ) ود نآ  هک  ییاه  یتخس  و 

ناطیش يراکهبت  زا  هدنب ، نتشادهگن 

اَنَّلِزَتْسَی َُهلاَبَخ  اَنِقَت  اَّلِإ  َو 

7/25 .دزادنا نامشزغل  هب  يرادن ، هگن  شا  يراکهبت  زا  ار  ام  رگا  و 

هانگ زا  ناگدش  هتشادهگن  هرمز  رد  ندمآرد 

َِکب َنیِموُصْعَْملا  ِیف  ِهِْدیَک  ْنِم  َِحبُْصنَف  ََکل  ِءاَعُّدلا  ِهَْرثَِکب  اَّنَع  ُهَِسبَْحت  یَّتَح  َِکناَْطلُِسب  اَّنَع  ُهَناَْطلُس  ْرَْهقاَف  َّمُهَّللا 

ار ناطیش )  ) وا ّطلست  دوخ ، هطلس  اب  ادنوادخ 

( هانگ زا   ) ناگدش هتـشادزاب  هرمز  رد  وا ، گنرین  زا  وت  هلیـسو  هب  سپ  .يرادزاب  ام  زا  ار  وا  ام ، دایز  ياعد  اب  هکنیا  ات  نک ، رود  ام  زا 
8/25 .مییآرد
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ناهانگ زا  ناگدش  هتشادهگن 

َكاَْوقَِتب ِءاَطَْخلا  َِللَّزلا َو  ِبُونُّذلا َو  َنِم  َنیِموُصْعَْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هدش  هتشاد  هگن  اطخ  یتسردان و  ناهانگ و  زا  وت  زا  سرت  اب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

یهلا تمحر  هب  الب ، زا  ندش  هتشادهگن 

َِکتَمْحَِرب ِءاَلَْبلا  َنِم  َْنیَفاَعُْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هدیهر  الب  زا  وت  تمحر  هب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

ناگیاسمه يارب  يروما ، تیاعر 

ِیتَّصاَِخل یَعْرَأ  اَم  ْمَُهل  یَعْرَأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .میامن تیاعر  نانآ  يارب  منک ، یم  تیاعر  دوخ  ناصاخ  يارب  ار  هچنآ  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

اهزرم نانابهگن  هب  نداد  يرای 

َِکتَّوُِقب اَهَتاَمُح  ْدِّیَأ  ...َّمُهَّللا 

1/27 .هد يرای  ار  اهزرم )  ) نآ نانابهگن  شیوخ ، تردق  هب  ادنوادخ 
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نیملسم ياهزرم  نانابهگن  هب  اعد 

َِکتَدِج ْنِم  ْمُهاَیاَطَع  ِْغبْسَأ  ...َّمُهَّللا 

1/27 .زاس ناوارف  ار  نانآ  ياه  ششخب  شیوخ ، ییاراد  زا  ادنوادخ 

ْدَّحََوت َو  ْمِهِرَیِم ، َْنَیب  ِْرتاَو  َو  ْمُهَْرمَأ ، ْرِّبَد  َو  ْمُهَعْمَج ، ْفِّلَأ  َو  ْمُهَتَمْوَح ، ْعَْنما  َو  ْمُهَتَزْوَح ، ْسُرْحا  َو  ْمُهَتَِحلْـسَأ ، ْذَحْـشا  َو  ْمُهَتَّدِـع ، ْرِّثَک  َو 
ِرْکَْملا ِیف  ْمَُهل  ْفُْطلا  َو  ِْربَّصلِاب ، ْمُْهنِعَأ  َو  ِرْصَّنلِاب ، ْمُهْدُضْعا  َو  ْمِِهنَءُوم ، ِهَیاَفِِکب 

تفلا ار  ناشعمج  نک و  ریذپانذوفن  ار  نانآ  هموح  رادهگن و  ار  نانآ  ِورملق  نک و  زیت  ار  ناش  ( یگنج  ) حالس ازفیب و  ناشدادعت  رب  و 
ناشدـنمورین يزوریپ  اب  امرف و  تیافک  ییاهنت  هب  ار  ناشیاه  ینیگنـس  ناسرب و  یپایپ  ار  ناشی  هقوذآ  اـمرف و  ریبدـت  ار  ناـشرما  هد و 

2/27 .زومایب اهنآ  هب  ار  یشیدنا  هراچ  هد و  ناشیرای  ییابیکش  اب  نک و 

َنوُرِْصُبی َال  اَم  ْمُهْرَِّصب  َو  َنوُمَْلعَی ، َال  اَم  ْمُهْمِّلَع  َو  َنُولَهْجَی ، اَم  ْمُْهفِّرَع  َو 

3/27 .زاس ناشیانیب  دنرادن ، ییانیب  هچنآ  هب  زومایب و  ناشیا  هب  دنناد ، یمن  هچنآ  ناسانشب و  نانآ  هب  دنسانش ، یمن  ار  هچنآ  و 

َو ْمِِهُنیْعَأ ، َبْصَن  َهَّنَْجلا  ِلَعْجا  َو  ِنُوتَْفلا ، ِلاَْملا  ِتاَرَطَخ  ْمِِهبُوُلق  ْنَع  ُْحما  َو  ِروُرَْغلا ، ِهَعاَّدَْخلا  ُمُهاَْینُد  َرْکِذ  َّوُدَْـعلا  ُمِِهئاَِقل  َدـْنِع  ْمِهِْـسنَأ  َو 
...ِْدلُْخلا ِنِکاَسَم  ْنِم  اَهِیف  َتْدَدْعَأ  اَم  ْمِهِراَْصبَِأل  اَْهنِم  ْحَِّول 

هدنبیرف يایند  دای  نمشد ، اب  دروخرب  ماگنه  و 

هچنآ هد و  رارق  ناشنامـشچ  لباقم  رد  ار  تشهب  نک و  فرطرب  ناشلد  زا  ار  زیگنا  هنتف  لام  هشیدنا  ربب و  ناشرطاخ  زا  ار  هدننز  لوگ 
4/27 .زاس نایامن  ناشناگدید  لباقم  رد  یگشیمه ، ياه  هناخ  زا  يا  هتخاس  هدامآ  نآ  رد  ار 

مالسا نارادزرم  ِورملق  زا  يرادهگن 

ْمُهَتَزْوَح ْسُرْحا  َو 

2/27 .رادهگن ار  نانآ  ِورملق  و 

رادزرم ای  وجگنج  يوربآ  ظفح  شاداپ 

ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ًهَمْرُح ، ِِهئاَرَو  ْنِم  َُهل  یَعَر  ْوَأ  ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

؛ تشادـهگن وا  دوبن  رد  ار  شیوربآ  ای  دـش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
16/27 .هد شاداپ  وا ، شاداپ  نوگمه  گنسمه و  ار  يو  سپ 
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رادزرم ای  وجگنج  هداوناخ  زا  يرادهگن 

ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ...ِِهتَْبیَغ  ِیف  ِهیِِفلاَخ  َدَّهَعَت  ْوَأ  ِهِراَد ، ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

يرادهگن ار  شا  هداوناخ  وا  دوبن  رد  ای  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
يو سپ  درک ،
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.هد شاداپ  وا ، شاداپ  نوگمه  گنسمه و  ار 

16/27

هبوت هب  افو  ادخ و  يرادهگن 

َِکتَمْصِِعب اَّلِإ  َِهبْوَّتلِاب  ِیل  َءاَفَو  َال  ُهَّنِإ  َّمُهَّللا َو 

19/31 .تسین هبوت  هب  يافو  وت ، يرادهگن  هب  زج  ارم  ادنوادخ 

تبیصم یتخس و  زا  ناگدنب  رادهگن  ادخ ،

َهَهیِرَْکلا یِقَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

33/32 .ینک یم  يرادهگن  اه  يدنیاشوخان  زا  وت  انامه  ادنوادخ 

بیسآ الب و  زا  ناگدنب ، نتشادهگن 

ِءاَلَْبلا َنِم  اَنَْتیَقَو  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف 

6/36 .یتشادهگن نآ  زا  ار  ام  هک  ییاهالب  رب  تسار ، وت  ساپس  سپ 

هتسیاش روط  هب  نآرق ، يرادهگن 

ِِهتَیاَعِر َّقَح  ُهاَعْرَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف 

4/42 .دننک یم  تیاعر  دیاب  هک  نانچنآ  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ 

نآرق هدنرادهگن  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  بولق 

...َكِْدنِع ْنِم  ُهَّنَِأب  ُفِرَتْعَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  ...ِِهب َو  ِبیِطَْخلا  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  ...ًهَلَمَح  َُهل  اََنبُوُلق  َْتلَعَج  اَمَکَف  َّمُهَّللا 

لماح ار  ام  ياه  لد  هک  نانچمه  سپ  ادنوادخ ،

نآرق هکنیا ؛ هب  دننک  یم  فارتعا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  دـنار ، نخـس  نآ  اب  هک  دّـمحم  رب  سپ  يداد ، رارق  نآ 
6/42 .تسوت بناج  زا 

ناطیش ياه  يراکهبت  زا  هدنب ،  هدنرادهگن  لماع 
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اًسِراَح ِسِواَسَْولا  ِتاَرَطَخ  ِناَْطیَّشلا َو  ِتاَغََزن  ْنِم  ...اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا 

10/42 .هد رارق  دب  ياه  هشیدنا  زا  ناطیش و  ياه  هسوسو  زا  ام  نابهگن  ار  نآرق 

یهلا رفیک  زا  هدنرادهگن 

َِکباَقِع ْنِم  یِقَی  يِذَّلا  اَّلِإ  یَطاَعَتَن  َال  ...یَّتَح  ...َکیِصاَعَم  ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

7و6/44 .میهدن ماجنا  دراد ، هاگن  وت  رفیک  زا  هچنآ  زج  ات  .امرف  يرای  ناهانگ  زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 

زامن بناوج  ناکرا و  ناگدنرادهاگن  هبترم 

اَِهناَکْرَِأل َنیِِظفاَْحلا  ...ََهلِْزنَم  اَهِیف  اَْنلِْزنَأ  َو 

9/44 .دنا هدومن  تظفاحم  ار  شناکرا  هک  هد  رارق  یناسک  نوچمه  زامن ، هرابرد  ار  ام  و 

ناضمر اب  ینتشادهگن ، ظوفحم و  ینامیپ 

ُهَّیِعْرَْملا ُهَمْرُْحلا  َو  ُظوُفْح ، _ َْملا ُماَمِّذلا  َُهل  اَنَمَِزل  ...ْنَم  َعاَدِو  ُهوُعِّدَُوم  ُنْحَنَف 
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23/45 .مینک تیاعر  تمرح  میراد و  هگن  نامیپ  وا  يارب  تسا  مزال  ام  رب  هک  یسک  زا  عادو  مییوگ ، یم  عادو  ار  نآ  سپ 

ناضمر هام  تمرح  ظفح 

! َِکب َکَتَمْرُح  یَعَر  ْنَم  َدَعْسَأ  اَم 

30/45 !. دنک تیاعر  ار  تتمرح  وت ، ببس  هب  هک  یسک  تسا  تخب  کین  هچ 

هتسیاش روط  هب  ناضمر ، كرابم  هام  مارتحا  نتشادهگن 

َكِدْجُو ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف  ...اَهِظْفِح  َّقَح  ُهَتَمْرُح  َظِفَح  ...ْنَم  َّمُهَّللا َو 

ام هـب  ار  نآ  دــننام  تدوـخ ، دزن  يرگناوـت )  ) زا سپ  هتــشاد ؛ هـگن  هدوــب  ّقــح  هـک  يروــط  نآ  ار  شتمرح  سک  ره  ادــنوادخ و 
50/45 .شخبب

راوازس يا  هنوگ  هب  ناضمر  هام  تیاعر 

َكِدْجُو ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف  ...ِِهتَیاَعِر  َّقَح  َرْهَّشلا  اَذَه  یَعَر  ْنَم  َّمُهَّللا َو 

ام هب  ار  نآ  دـننام  تدوخ ، دزن  يرگناوت )  ) زا سپ  تسا ؛ شتیاعر  ّقح  هک  يروط  هب  ار ، هام  نیا  هدرک  تیاعر  سک  ره  ادـنوادخ و 
50/45 .شخبب

زیچ ره  رب  ادخ ، ندوب  نابهگن 

ٌبِیقَر ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َوُه  َو 

2/47 .تسا نابهگن  زیچ  ره  رب  وا  و 

نآ شرامش  زا  نابهگن ، ِناگتشرف )  ) هدننک هدنامرد  یساپس 

ُهَظَفَْحلا ِِهئاَصْحِإ  ْنَع  ُزِْجعَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

40و36/47 .دنشاب زجاع  شندرمش  زا  لامعا )  ) ِنانابهگن هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

یهلا نید  نارادهگن  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها 

َِکنیِد َهَظَفَح  ...ْمُهَْتلَعَج  َو  َكِْرمَِأل ، ْمُهَتْرَتْخا  َنیِذَّلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِِبئاَطَأ  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

رارق تنید  ناـنابهگن  ار  ناـنآ  يدـیزگرب و  دوخ  ناـمرف  يارب  هک  ناـنآ  تسرف ، دورد  شا  هداوناـخ  نارت  هزیکاـپ  رب  نم ، راـگدرورپ 

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2307 

http://www.ghaemiyeh.com


56/47 .يداد

ناگدنهانپ رادهگن  مالسلا ،  هیلع  ماما 

َنیِِذئاَّللا ُهَمْصِع  َوُهَف 

60/47 .تسا ناگدنهانپ  هدنرادهگن  وا  سپ 

یهلا تبقارم )  ) هدید هب  ادخ ، ّیلو  ظفح 

َکِظْفِِحب ِهِمْحا  َو  َِکْنیَِعب ، ِهِعاَر  َو 

61/47 .نک ینابیتشپ  ار  وا  شیوخ ، ظفح  اب  نک و  يرادهگن  وا  زا  دوخ ، تبقارم )  ) هدید هب  و 

یهلا نامسیر  هب  هدنب ، نتشادهاگن 

َِکْلبَِحب ُهَتْمَصَع  ...ْنَّمِم  ُهَْتلَعَجَف 
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67/47 .یتشاد هگن  ار  يو  شیوخ ، نامسیر  هب  هک  يداد ، رارق  یناسک  زا  ار  وا  سپ 

نداتفا ادخ  يرادهگن  مشچ  زا 

َِکتَیاَعِر ِْنیَع  ْنِم  َطَقَس  ْنَم  َْیمَر  ِیب  ِمَْرت  َال  َو 

104/47 .هداتفا وت  تبقارم  مشچ  زا  هک  یسک  نتخادنا  رود  دننامه  زادنین  رود  ارم  و 

نامگ یب  ياج  زا  هدنب ، ندومن  يرادهگن 

اَِهب ِینیِقَت  ًهَطاَیِح  ُمَلْعَأ  َال  ُْثیَح  ْنِم  ِینْطُح  َو 

132/47 .ییامن يرادهگن  ارم  نآ  اب  هک  یندرک  هطاحا  .نک  هطاحا  مناد ، یمن  هک  ییاج  زا  ارم  و 

هدنب زا  نانمشد ، تسارح  مشچ  نتفخن 

ِِهتَساَرِح ُْنیَع  یِّنَع  ْمَنَت  َْمل  ...ٍّوُدَع  ْنِم  ْمَکَف 

4/49 .تفخن نم  زا  شا  ینابهگن  مشچ  هک  ینمشد  رایسب  هچ  سپ 

هدنب رب  دوخ ، تبقارم  نتشامگ  رگمتس و 

ِِهتَیاَعِر َدُّقَفَت  ِیب  َلَّکَو  ...ٍغَاب  ْنِم  ْمَک 

7/49 .تشامگ نم  رب  ار  شیوجتسج  تبقارم و  هک  يرگمتس  رایسب  هچ 

دنوادخ ظوفحم  ياه  مان  هب  مسق 

َهَعُولَْهلا َهَّمِّرلا  ِهِذَه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفَّنلا  ِهِذَه  َتْمِحَر  اَّلِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِمب  َو  َِکئاَمْسَأ ، ْنِم  ِنوُزْخ  _ َْملِاب َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأَف 

بات و یب  ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدش  ناهنپ  ياه  مان  هب  ادـنوادخ ، سپ 
5/50 .ییامن محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا 

هدنب نتشادهاگن 

ِینْرِّهَط ِینْمِصْعا َو 

2/54 .نادرگ كاپ  نک و  ظفح  ارم 
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: زا ندش  ظفح  هب  هدنب  تساوخرد 

دنوادخ باذع )  ) .أ

َْکنِم اَِنق  َو 

9/5 .نک ظفح  دوخ  باذع )  ) زا ار  ام  و 

ناگدنب ّرش )  ) .ب

َكِداَبِع ْنِم  َكِّزِِعب  اَنْعَْنما  َو 

.نک ظفح  تناگدنب  زا  ار  ام  دوخ  تّزع  هب  و 

13/5

زور ره  رد  اهالب  اهدماشیپ و  .ج 

ِتاَفْآلا ِقِراَوَط  ْنِم  ِهِیف  اَنَْتیَقَو  ...ِحاَبْصِْإلا َو  َنِم  اََنل  َْتقَلَف  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  َّمُهَّللا 

8/6 .یتشادهگن اهالب  اهدماشیپ و  زا  ار  ام  نآ  رد  و  یتفاکش ، ام  يارب  ار  حبص  هک  تسوت  يارب  ساپس  دمح و  ادنوادخ 

زور ره  زا  تقرافم  يدب  .د 
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ٍهَریِرَج ِباَِکتْرِاب  ِِهتَقَراَفُم  ِءوُس  ْنِم  اَنْمِصْعا  َو 

13/6 .نک نامظفح  یهانگ  ماجنا  رثا  رب  زور ،)  ) نآ زا  ییادج  ِيدب  زا  و 

ادخ ینامرفان  ه ._

َِکتَیِصْعَم ْنِم  اًمِصاَع  اًظْفِح  ...اَنْظَفْحا  َو 

17/6 .درادزاب وت  ینامرفان  زا  ار  ام  هک  يا  يرادهگن  نک ، يرادهگن  ار  ام  و 

رگمتس دننامه  ياهراک  ماجنا  .و 

ِِهلاَْعفَأ ِْلثِم  ْنِم  ِینْمِصْعا  َو 

.رادزاب وا  ياهراک  دننام  ماجنا  زا  ارم  و 

7/14

ندرک متس  .ز 

َِملْظَأ ْنَأ  ْنِم  ِینِقَف  َمَلْظُأ  ْنَأ  ََّیلِإ  َتْهَّرَک  اَمَکَف  َّمُهَّللا 

10/14 .نک ظفح  ندومن  متس  زا  ارم  يدومن ، دنسپان  مرظن  رد  ار  ندیشک  متس  هک  نانچمه  دنوادخ 

ناهانگ .ح 

یِصاَعَْملا َنِم  ِیِنق  َو 

33/16 .نک ظفح  ناهانگ  زا  ارم  و 

ناطیش .ط 

َِکتَیاَعِر ِنْسُِحب  ُْهنِم  اَنْمِصْعا  َو 

.رادهگن وا  زا  تا  يرادهگن  ِیکین  اب  ار  ام  و 

4/17

ناطیش ییارآ  لطاب  .ي 
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ُهاَنِقَف ُهاَنَْتفَّرَع  اَذِإ  َو  ُهاَْنفِّرَعَف ، ٍلِطَاب  ْنِم  اََنل  َلَّوَس  اَم  َّمُهَّللا َو 

7/17 .رادهگن نآ  زا  ار  ام  يدناسانش ، نوچ  .ناسانشب و  ام  هب  هتسارآ ، ام  يارب  لطاب  زا  هچنآ  ادنوادخ و 

شتآ باذع  .ك 

ِراَّنلا َباَذَع  َِکتَمْحَِرب )  ) ِیِنق َو 

30/20 .امرف ظفح  شتآ ، باذع  زا  دوخ  تمحر  هب  ارم  و 

ِراَّنلا َباَذَع  اَِنق  َو 

13/25 .راد نامهاگن  شتآ  هجنکش  زا  و 

اه يراتفرگ  دننام  هب  ندش  کیدزن  .ل 

اَهَْلثِم َفِراَقُأ  ْنَأ  ْنِم  ِینْمِصْعا  ...اَهَلْهَأ َو  اَْهنِم  ْضِّوَعَف  ...ٌتاَِعبَت  َّیَلَع  َّمُهَّللا َو 

.رادهگن نآ ، دننام  هب  ندش  کیدزن  زا  ارم  هد و  ضوع  ار  شنابحاص  سپ  .تسا  ییاه  يراتفرگ  مدرم ) قوقح  زا   ) ارم ادنوادخ و 

18/31

ناطیش یگریچ  ّطلست و  .م 

ِِهتَکَلَم ْنِم  َکُمِصْعَتْسَأ  َو 

.يراد هاگن  وا  یگریچ  زا  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  و 

27/32
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ریقف هب  ندرب ، یتسپ  نامگ  .ن 

ًهَساَسَخ ٍمَدَع  يِِذب  َّنُظَأ  ْنَأ  ْنِم  ِینْمِصْعا  َو 

4/35 .امرف ظفح  مرب ، یتسپ  ِنامگ  يریقف  هب  هکنیا  زا  ارم  و 

دنمتورث هب  ندرب ، يرترب  نامگ  .س 

اًلْضَف ٍهَوَْرث  ِبِحاَِصب  َّنُظَأ  ...ْنَأ  ْنِم  ِینْمِصْعا  َو 

4/35 .امرف ظفح  مرب ، لضف  ِنامگ  يدنمتورث  هب  هکنیا  زا  ارم  و 

دنادرگ بجاو  ار  ادخ  نامرف  رفیک )  ) هچنآ .ع 

َکُمْکُح َُهل  ُبِجُوی  اَم  ِیِنق  َُّمث 

5/39 .رادهگن دنادرگ ، یم  بجاو  ار  وت  مکح  هچنآ  زا  ارم  سپس 

قافن ياه  هزیگنا  رفک و  دوگ  هّرد  .ف 

...ِقاَفِّنلا یِعاَوَد  ِْرفُْکلا َو  ِهَّوُه  ْنِم  ِِهب  اَنْمِصْعا  َو 

.رادهگن ییورود  ياه  هزیگنا  رفک و  لادوگ  رد ) طوقس   ) زا ار  ام  نآرق ،)  ) نآ اب  و 

12/42

ون هام  ره  رد  ادخ ، تیصعم  هانگ و  .ص 

َِهبْوَْحلا َنِم  ِهِیف  اَنْمِصْعا  َو 

6/43 .نک ظفح  هانگ  زا  نآ  رد  ار  ام  و 

ناضمر هام  رد  هزات ، بویع  .ق 

ِبُویُْعلا َنِم  ُِفنْأَتْسَن  اَّمِم  ِهِیف  اَنُمِصْعَت  َو  ِبُونُّذلا ، َنِم  ِِهب  اَنُرِّهَُطت  اَِمب  ِهَیِکاَّزلا  ِلاَمْعَْألا  َنِم  ِهِیف  َْکَیلِإ  َبَّرَقَتَن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو 

ناهانگ زا  نآ ، اب  ار  ام  هلیـسو  نیدب  هک  مییوج  یم  بّرقت  وت  يوس  هب  هتـسیاش  لامعا  اب  هام )  ) نآ رد  هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام 
11و10/44 .ینک يرادهگن  ار  ام  هام )  ) نیا رد  هزات  ياه  بیع  هب  ندش  هدولآ  زا  ینک و  كاپ 
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نایناهج زا  تساوخرد  .ر 

َنیَِملاَْعلا َنِم  ٍدَحَأ  َیلِإ  ِبَلَّطلا  ِنَع  یِهْجَو  ْنُص  َو 

131/47 .نک ظفح  نایناهج ، زا  يدحا  يوس  هب  تساوخرد  زا  ار  میوربآ  و 

زامن

اهزامن ِیپ  رد  نیدلاو ، دای 

ِیتاَوَلَص ِرَابْدَأ  ِیف  اَمُهَرْکِذ  ِینِْسُنت  َال  َّمُهَّللا 

.ربن مدای  زا  میاهزامن ، ِدعب  ار  نانآ  دای  ادنوادخ 

13/24

هناگجنپ ياهزامن  طورش  تابجاو و  ماکحا ، تاقوا ،

ِیتَّلا اَِهتاَقْوَأ  َو  َْتفَّظَو ، ِیتَّلا  اَهِِفئاَظَو  َو  َتْضَرَف ، ِیتَّلا  اَهِـضوُُرف  َو  َتْدَّدَـح ، ِیتَّلا  اَهِدوُدُِـحب  ِسْمَْخلا  ِتاَوَلَّصلا  ِتِیقاَوَم  یَلَع  ِهِیف  اَنِْفق  َو 
َّتَّقَو
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نیعم هک  نآ  طیارش  يدرک و  بجاو  هک  شتابجاو  يدومن و  صخـشم  هک  شدودح  اب  هناگجنپ ، ياهزامن  تاقوا  رب  نآ  رد  ار  ام  و 
8/44 .امرف هاگآ  يدنادرگ ، نییعت  هک  شتاقوا  يدومن و 

شزامن دروم  رد  هدنب ، تساوخرد 

ِْهیَلَع َُکتاَوَلَص  َُکلوُسَر  َكُْدبَع َو  ُهَّنَـس  اَم  یَلَع  اَِهتاَقْوَأ  ِیف  اََهل  َنیِّدَءوُْملا  اَِهناَکْرَِأل ، َنیِِظفاَْحلا  اَِهلِزاَنَِمل ، َنِیبیِـصُْملا  ََهلِْزنَم  اَهِیف  اَْنلِْزنَأ  َو 
...اَِهلِضاَوَف ِعیِمَج  اَهِدوُجُس َو  اَهِعوُکُر َو  ِیف  ِِهلآ  َو 

تاقوا رد  ار  نآ  و  دـنا ، هدومن  تظفاحم  ار  شناکرا  دـنا ، هدرک  كرد  ار  شبتارم  هک  هد  رارق  یناسک  نوچمه  زامن ، هرابرد  ار  ام  و 
شیاه تلیضف  همه  نآ و  دوجـس  عوکر و  رد  داب ] شنادناخ  وا و  رب  تیاهدورد  هک   ] وت لوسر  هدنب و  هک  یتّنـس  نامه )  ) هب دوخ - 

9/44 .دنا هدروآ  اج  هب  داد -  رارق 

ناضمر هام  ياه  بش  رد  ندرازگ ، زامن 

َْکَیلِإ ِعُّرَضَّتلا  ِهاَلَّصلا َو  یَلَع  ِِهْلَیل  ِیف  ...اَّنِعَأ  َو 

17/44 .امن يرای  تهاگرد ، هب  يراز  زامن و  رب  شبش  رد  ار  ام  و 

راکشآ نایامن 

گنن

( تمایق رد  ، ) يروما راشتنا  زا  نتشاد  گنن 

اًراَع َّیَلَع  ُهُرْشَن  ُنوکَی  اَم  ْمُْهنَع  ِفْخَأ 

3/41 .نک ناهنپ  نانآ  زا  ار ، دشاب  یم  نم  گنن  هیام )  ) شراشتنا هچنآ 

هزات ون 

تعدب نید  رد  يروآون 

ینشور رون 

ششخرد ّتینارون 

نتشون
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هدش هتشون  موقرم و  باتک  نابّرقم و  یهاوگ 

َنُوبَّرَقُْملا ُهُدَهْشَی  ٍمُوقْرَم  ٍباَتِک  ِیف  َنیِّیِّلِع  یَلْعَأ  َیلِإ  اَّنِم  ُعِفَتْرَی  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

هاوگ یهلا  نابّرقم  هک  يا  هدش  هتشون  باتک  رد  ، » دور الاب  یتشهب ) (ي  اه هبترم  نیرتالاب  يوس  هب  ام  زا  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس 
«. دننآ

13و10/1

هدنب ياه  یکین  نتشون 

ْنِم اُوبَتَک  اَِمب  َنیِروُرْسَم  اَّنَع  ِتاَنَسَْحلا  ُباَّتُک  یَّلَوَتَی  ...یَّتَح  ...ٌهَِعبَت  ِهِیف  اَنُکِرُْدت  َال  ٍهَماَلَـس ، َغاَرَف  ُْهلَعْجاَف  .ٍلْغُـش  ْنِم  اًغاَرَف  اََنل  َتْرَّدَق  ْنِإَف 
اَِنتاَنَسَح

یبوخ ناگدنسیون  ات  .دریگن  ار  ام  یهانگ  نآ  رد  هک  هد  رارق  یتسردنت  اب  ار  نآ  سپ  يا ، هدومن  رّدقم  راک  زا  تغارف  ام  يارب  رگا  و 
زا هچنآ  ببس  هب  اه - 
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2/11 .دندرگرب نامداش  دنا -  هتشون  ام  ياه  یکین 

يرامیب لاح  رد  رامیب ، يارب  هزیکاپ  ياهرادرک  نتشون 

...ِهِیف َرَّکَف  ٌْبلَق  َال  اَم  ِلاَمْعَْألا ، ِّیِکَز  ْنِم  ِناَِبتاَْکلا  َِیل  َبَتَک  اَم  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف  َو 

5/15 .هدیشیدنین نآ  رد  یلد  هک  دنتشون ، نم  يارب  ار  يا  هزیکاپ  ياهرادرک  لامعا ، ناگدنسیون  ْيرامیب  نآ  نیب  رد  و 

هدنب يارب  ادخ ، مشخ  زا  ینمیا  نتشون 

َکِطْخُس ْنِم  اًناَمَأ  ِیل  ُْبتْکا  َو 

33/16 .سیونب میارب  ار  تمشخ  زا  ینمیا  و 

نادباع هرمز  رد  صاخ ، ياه  یگژیو  اب  یناملسم  مان  نتشون 

...َنیِِدباَْعلا ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ...ٌفْعَض  ِِهب  َدَعَقَف  ٍداَهِِجب  َّمَه  ْوَأ  اًوْزَغ ، يَوَنَف  ...ِماَلْسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

ار وا  یناوتان  اّما  دومن ، داهج  گنهآ  و  درک ، گنج  دـصق  ور  نیا  زا  تخاـس ، نارگن  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
17/27 .سیونب ناگدننک  تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  تشادزاب ؛

هدنب يارب  تمایق ، زور  ات  هدننک  تدابع  دننامه  یشاداپ  نتشون 

َیلِإ ِهِیف  ََکل  َدَّبَعَت  ْوَأ  ُهَماَص ، ْنَم  ِروُجُأ  َْلثِم  اََنل  ُْبتْکا 

ِهَماَیِْقلا ِمْوَی 

51/45 .سیونب دننک ، یم  تدابع  ار  وت  تمایق  زور  ات  هام  نیا  رد  ای  دنا  هتفرگ  هزور  هک  یناسک  شاداپ  دننام  ام  يارب 

هدش هتشون  هچنآ  یکین  تساوخرد 

اَلَخ ْدَق  ٍباَتِک  ِْریَخ  ْنِم  َُکلَأْسَأ 

5/54 .میامن یم  تساوخرد  ار  هتشذگ  هدش و  هتشون  هچنآ  یکین  وت  زا 

هدش هتشون  هچنآ  يدب  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

اَلَخ ْدَق  ٍباَتِک  ِّرَش  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ 
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5/54 .مرب یم  هانپ  وت  هب  هتشذگ ، هدش و  هتشون  هچنآ  يدب  زا 

ندیماشآ ندیشون 

هدژم دیون 

ناگدنسیون

هدنسیون راوگرزب  نانابهگن  رب  ادخ ، دورد 

َنِیِبتاَْکلا ِماَرِْکلا  ِهَظَفَْحلا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

ناظفاح ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
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18و11و10/3 (. لامعا  ) هدنسیون یمارگ 

لامعا یمارگ  ناگدنسیون 

اَنَتَنوُؤَم َنِیِبتاَْکلا  ِماَرِْکلا  یَلَع  ْرِّسَی  َّمُهَّللا 

15/6 .زاس ناسآ  یمارگ  ناگتشرف )  ) ناگدنسیون رب  ار  ام  تمحز  ادنوادخ 

هانگ رکذ  زا  یلاخ  همان  اب  اه ، يدب  ناگدنسیون  نتشگرب  ببس 

ِرْکِذ ْنِم  ٍهَِیلاَخ  ٍهَفیِحَِـصب  ِتاَئِّیَّسلا  ُباَّتُک  اَّنَع  َفِرَْـصنَی  یَّتَح  ...ٌهَِعبَت  ِهِیف  اَنُکِرُْدت  َال  ٍهَماَلَـس ، َغاَرَف  ُْهلَعْجاَف  .ٍلْغُـش  ْنِم  اًغاَرَف  اََنل  َتْرَّدَق  ْنِإَف 
اَِنتاَئِّیَس

يدب ناگدنـسیون  ات  .دریگن  ار  ام  یهانگ  نآ  رد  هک  هد  رارق  یتسردنت  اب  ار  نآ  سپ  يا ، هدومن  رّدـقم  راک  زا  تغارف  ام  يارب  رگا  و 
2/11 .دندرگزاب ام  دزن  زا  تشز  رادرک  زا  یلاخ  يا  همان  اب  اه 

اه یکین  ناگدنسیون  نتشگرب  نامداش  ببس 

ْنِم اُوبَتَک  اَِمب  َنیِروُرْسَم  اَّنَع  ِتاَنَسَْحلا  ُباَّتُک  یَّلَوَتَی  ...یَّتَح  ...ٌهَِعبَت  ِهِیف  اَنُکِرُْدت  َال  ٍهَماَلَـس ، َغاَرَف  ُْهلَعْجاَف  .ٍلْغُـش  ْنِم  اًغاَرَف  اََنل  َتْرَّدَق  ْنِإَف 
اَِنتاَنَسَح

یبوخ ناگدنسیون  ات  .دریگن  ار  ام  یهانگ  نآ  رد  هک  هد  رارق  یتسردنت  اب  ار  نآ  سپ  يا ، هدومن  رّدقم  راک  زا  تغارف  ام  يارب  رگا  و 
2/11 .دندرگرب نامداش  دنا -  هتشون  ام  ياه  یکین  زا  هچنآ  ببس  هب  اه - 

اهراک شرامش  و  تمایق ) رد   ) ناگدنسیون

...ًَهلُوبْقَم ًَهبَْوت  .اَِنلاَمْعَأ  ُهَبَتَک  اَْنیَلَع  یِصُْحت  اَم  َماَتِخ  ْلَعْجا  َو 

3/11 .هد رارق  هدش  هتفریذپ  هبوت  دنرامش ، یم  ام  يارب  نامیاهراک  ناگدنسیون  هچنآ  نایاپ  و 

يرامیب لاح  رد  رامیب ، يارب  هزیکاپ  لامعا  نتشون  و  لامعا ، هدنسیون  ود 

...ِهِیف َرَّکَف  ٌْبلَق  َال  اَم  ِلاَمْعَْألا ، ِّیِکَز  ْنِم  ِناَِبتاَْکلا  َِیل  َبَتَک  اَم  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف  َو 

5/15 .هدیشیدنین نآ  رد  یلد  هک  دنتشون ، نم  يارب  ار  يا  هزیکاپ  ياهرادرک  لامعا ، ناگدنسیون  ْيرامیب  نآ  نیب  رد  و 

ادخ باتک  رد  يروما  طبض  ناگدنسیون و 
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ُهَظَفَْحلا ِِهئاَصْحِإ  ْنَع  ُزِْجعَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

40و36/47 .دنشاب زجاع  شندرمش  زا  لامعا )  ) ِنانابهگن هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

نداهن

ادخ يارب  ناهاشداپ ، نداهن  ندرگ  هب  ّتلذ  غوی 

َنوُِفئاَخ ِِهتاَوَطَس  ْنِم  ْمُهَف  اَِهقاَنْعَأ ، یَلَع  ِهَّلَذَْملا  َرِین  ُكُولُْملا  َُهل  ْتَعَضَو  ْنَم  اَی 

وا ياه  هبلغ  اهرهق و  زا  دنا و  هداهن  ناشیاه  ندرگ  رب  يراوخ  غوی  وا  يارب  ناهاشداپ  هک  یسک  يا 
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7/51 .دنناسرت

ناهنپ ناهن 

نایاپ تیاهن 

یهن

هدنب يرازگرکش  شیامزآ  تهج  یهلا ، یهن 

اَنَرْکُش َِیلَْتبَِیل  اَناَهَن  َو 

21/1 .دنک شیامزآ  ار  نامیرازگرکش  ات  دومن  نامیهن  و 

هدناسرت نآ  زا  ادخ  هک  ییهن 

َِکیْهَن ْنِم  َتْرَّذَح  اَّمَع  ْمُهَفَقْوَأ  ...ْنِم  اَْنلَعْجا  َو 

20/6 .هد رارق  يا  هداد  میب  نآ  زا  هک  ییاه  مارح  زا  ناشیا  نیرتراددوخ  زا  ار  ام  و 

وا یهن  نودب  ادخ و  هدارا  هب  ایشا ، ندش  هتشادزاب 

ٌهَرِجَْزنُم َِکیْهَن  َنوُد  َِکتَداَرِِإب  ...َیِهَف 

3/7 .دنا هدش  هتشادزاب  تیهن  نودب  وت  هدارا  هب  ایشا  نآ  سپ 

یهلا یهن  يوس  هب  نتفاتش 

...ِْهَیلِإ ُتْعَرْسَأَف  .ُْهنَع  ِینَْتیَهَن  ٌیْهَن  ...ِیُنبُجْحَی  ...

هک يراک  وت ،) زا  تساوخرد  زا   ) ارم دراد  یمزاب 

.متفاتش نآ  يوس  هب  نم  یتشادزاب و  نآ  زا  ارم 

2/12

هدومن یهن  هچنآ  هب  اناد  ادخ ،

َتْرَظَح اَّمِم  ٍناَُلف  ِْنب  ِناَُلف  ْنِم  ِیَنلاَن  اَم  یَِهلِإ ، اَی  َتِْملَع ، ْدَق 
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5/14 .يا هدومن  یهن  وت  هک  هدیسر  نم  هب  ییاهزیچ  سک  نالف  دنزرف  سک  نالف  زا  یناد  یم  وت  نم ، يادخ  يا 

ادخ ینابرهم  مغر  یلع  يدب ،  زا  هدنب  ندشن  هتشادزاب 

!! یِّنِم َتْدِهَع  اَم  ِءوُس  َیلِإ  ُْتیَرَج  ْنَأ  ْنَع  َِکلَذ  ِینَْهنَی  َْمل  َُّمث  ...ِینْحَضْفَت  ْمَلَف  َّیَلَع  اَهَتْرَتَس  ٍهَِبئاَع  ْنِم  ْمَکَف  ...یَِهلِإ  اَی 

هک يدب -  يوس  هب  نتفاتـش  زا  ارم  تیانع )  ) همه نآ  .يدرکن  میاوسر  يدناشوپ و  نم  رب  هک  ییاه  بیع  رایـسب  هچ  نم ، يادـخ  يا 
!22و21/16 تشادنزاب یناد -  یم  نم  زا  وت 

یهلا هدش  یهن  ینامرفان  رد  يزور ، فرص 

؟ َِکتَیِصْعَم ْنِم  ُْهنَع  ِینَْتیَهَن  امِیف  َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  َْتیَرْجَأ  اَم  ُقِْفنُأ  َنیِح  ِهِسْفَن  ِحاَلِْصتْسا  ِنِم  یِّنِم  ُدَْعبَأ  ْنَم  َو 

هچنآ رد  تیناـمرفان  رد  يا ، هدـناسر  میارب  هک  ار  تا  يزور  هک  هاـگنآ  دـشاب ، رترود  نـم  زا  دوـخ  سفن  حالـص  هـب  هـک  تـسیک  و 
؟ منک یم  فرص  يا  هتشادزاب 

23/16
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ناطیش يوریپ  زا  يرود  و  یهن ، نتفریذپ 

اَنَرْجَز َعَبَّتا  ِنَم  ِِهتََعباَتُم  ْنَع  ُظِعَن 

14/17 .میرادزاب وا  يوریپ  زا  تفریذپ ، ار  ام  یهن  سک  ره 

شا ینامرفان  زا  ادخ  یهن 

َِکتَیِصْعَم ْنِم  ُْهنَع  ِینَْتیَهَن  اَِمل  ِباَِنتْجِالا  ...ِهَّحِّصلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

.راذگ ّتنم  نم  رب  يا -  هتشادزاب  نآ  زا  ارم  هک  تا -  ینامرفان  زا  نتسج  يرود  یتسردنت و  اب  و 

3/23

َِکتَیِصْعَم ْنَع  ُهَْتیَهَن  َو 

68/47 .يدرک یهن  ینامرفان  زا  ار  وا  و 

ناگدنب یهان  رمآ و  ادخ ،

اَنَْتیَهَن اَنَتْرَمَأ َو  اَنَتْقَلَخ َو  َکَّنِإَف 

.يا هدومن  یهن  رما و  يدیرفآ و  ار  ام  وت  انامه 

6/25

یهلا یهاون  ماجنا  و  یکاب ، یب 

اًریِْرغَت ُْهنَع  َْتیَهَن  اَم  یَطاَعَت  َو  اًطیِْرفَت ، ِِهب  َتْرَمَأ  اَّمَع  َرَّصَقَف  ...ِبُونُّذلا  يِْدیَأ  ُْهَتلَواَدَت  ْنَم  ُماَقَم  اَذَه 

یب اب  هدرک و  یهاتوک  يا  هدرک  رما  هچنآ  زا  يراگنا  لهـس  اب  سپ  .هدـیدرگ  ناهانگ  ياه  تسد  هچیزاب  هک  تسا  یـسک  ماـقم  نیا 
6/31 .هداد ماجنا  يا ، هدومن  یهن  نآ  زا  هچنآ  یکاب 

یهلا یهن  ندروآ  اج  هب 

ُْتبِکَرَف ِینَْتیَهَن  ...َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

16/32 .مدش بکترم  سپ  يدومن ، یهن  ارم  وت  انامه  ادنوادخ 
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ُهاَْنیَتَأ ْدَق  ََکل  ٍیْهَن  ْمَک 

.میداد ماجنا  ار  نآ  هک  یندومن  یهن  رایسب  هچ 

2/34

رفیک رد  ادخ  باتش  مدع  یهلا و  یهن  ماجنا 

َِکتَمِقَِنب ُْهلِجاَُعت  ْمَلَف  َکَیْهَن  ُِعقاَوُْملا  َكَْرمَأ َو  یِصاَْعلا  اَّمَأَف 

14/37 .يدرکن باتش  شرفیک  هب  سپ  دروآ ، اج  هب  ار  وت  یهن  دنک و  یچیپرس  ار  وت  رما  هکنآ  اّما  و 

نآ بکترم  يارب  شزرمآ  بلط  یهلا و  یهن 

یِّنِم ِِهب  ََّملَأ  اَم  َُهل  ْرِفْغاَف  ...ِْهیَلَع  َتْرَظَح  اَم  یِّنِم  َلاَن  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

اور نم  رب  هچنآ  زا  سپ  يدوب ، هدرک  یهن  نآ  رب  ار  وا  هک  تفرگ ) يزیچ  نم  زا  و   ) دناسر یبیـسآ  نم  هب  هک  يا  هدنب  ره  ادنوادخ و 
.زرمایب ار  وا  تشاد ،

2/39

مالسلا هیلع  ماما  یهن  زا  نداتسیازاب 

ِِهیْهَن َْدنِع  ِءاَِهْتنِالا  َو  ِهِِرماَوَأ ، ِلاَِثْتمِاب  َتْرَمَأ 

زا دننک و  لاثتما  وا  ياهرما  هب  هک  يداد  نامرف 
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60/47 .دنتسیازاب وا  ياه  یهن 

شیهن باکترا  ادخ و  نامرف  اب  تفلاخم 

َِکیْهَن َیلِإ  َكَْرمَأ  ََفلاَخَف  َِکتَیِصْعَم ، ْنَع  ُهَْتیَهَن  ...ْرِمَتْأَی َو  ْمَلَف  ُهَتْرَمَأ  َُّمث 

68/47 .تفاتش تیهن  هب  هدومن ، تفلاخم  تنامرف  اب  سپ  يدرک ، یهن  ینامرفان  زا  ار  وا  دربن و  نامرف  سپ  يداد ، نامرف  ار  وا  سپس 

یهاون باکترا  للع 

، ُهُّوُدَـع َكُّوُدَـع َو  َِکلَذ  یَلَع  ُهَناَعَأ  َو  ُهَتْرَّذَـح ، اَم  َیلِإ  ُهَْتلَّیَز َو  اَم  َیلِإ  ُهاَوَه  ُهاَعَد  َْلب  ...ََکل  ًهَدـَناَعُم  َال  َکـِیْهَن ، َیلِإ  َكَْرمَأ  ََفلاَـخَف 
...َكِدیِعَِوب اًفِراَع  ِْهیَلَع  َمَْدقَأَف 

هب یتشادزاب و  نآ  زا  ار  وا  هچنآ  هب  شـسفن  شهاوخ  هکلب  .وت  اب  دانع  يور  زا  هن  .تفاتـش  تیهن  هب  هدومن ، تفلاخم  تنامرف  اـب  سپ 
نآ رب  تدیدهت ، هب  ملع  اب  سپ  .درک  يرای  نآ  رب  ار  وا  ناطیش ،)  ) وا نمشد  وت و  نمشد  شدناوخارف و  يدومن ، رذحرب  نآ  زا  هچنآ 

68/47 .درک مادقا  اه  ینامرفان 

هبّیط تایح  وترپ  رد  یهاون ، باکترا  مدع 

ُْهنَع َْتیَهَن  اَم  ُبِکَتْرَأ  َال  ...ُْثیَح  ْنِم  ُّبِحُأ  اَم  ُُغْلبَت  ...ًهَبِّیَط  ًهاَیَح  ِیِنیْحَأَف 

بکترم يا ، هدوـمن  یهن  ار  هچنآ  هک  یتروـص  رد  .دـبای  ناـیاپ  مراد  تـسود  هـچنآ  هـب  هـک  راد ، هدـنز  هزیکاـپ  یتاـیح  هـب  ارم  سپ 
117/47 .موشن

زاین

دوخ دننام  هب  يدنمزاین  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِءاَفْکَْألا َیلِإ  ِْرقَْفلا  َنِم  ...َِکب  ُذوُعَن  َو 

.ناعون مه  هب  يدنمزاین  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

8/8

ادخ يرگناوت  اب  ناگدنب ، زاین  ندومن  فرطرب 

َکِعْسُِوب اَنَتَقاَف  ُْربْجاَف 
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.نک فرطرب  دوخ  يرگناوت  هب  ار  ام  زاین  سپ 

3/10

راولایع دنمزاین  دننام  ادخ ، زا  تساوخرد 

ِلیِعُْملا ِِسئاَْبلا  َلاَءوُس  یِّنِم  ِءاَیَْحلا  یَلَع  َُکِلئاَس  ...یَِهلِإ  اَی  اَذ  اَنَأ  اَهَف 

.مراد تساوخرد  وت  زا  دنملایع  یتسد  یهت  دننامه  ما  یگدنمرش  دوجو  اب  نم ، يادخ  يا  سپ 

4/12

ادخ زا  نادنمزاین ، ياه  تجاح  ندیدرگن  عطق 

َنیِجاَتْحْملا ُِجئاَوَح  ُْهنَع  ُعِطَْقنَت  َال  ْنَم  اَی  َو 

9/13 .ددرگ یمن  عطق  وا  زا  نادنمزاین  ياه  تساوخرد  هکنآ  يا  و 
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هتسیاب هاگیاج  رد  دوخ ، يدنمزاین  بلط 

اَهِّناَظَم ِیف  ُهَتَجاَح  َبَلَط  ْدَقَف  ...َكِْدنِع  ْنِم  ِِهتَّلَخ  َّدَس  َلَواَح  ْنَمَف 

.هدرک بلط  هتسیاب  هاگیاج  رد  ار  شا  يدنمزاین  نامگ  یب  دیوج ، وت  زا  ار  شرقف  عفد  هک  ره  سپ 

13/13

دنمزاین هب  دنمزاین ، ندروآ  ور  زا  تفگش 

؟ ٍمِدْعُم َیلِإ  ٌمِدْعُم  ُبَغْرَی  یَّنَأ  ...یِّبَر  َناَْحبُس  ُْتُلق : َو 

؟17/13 دروآور تسد  یهت  هب  تسد  یهت  اجک  مراگدرورپ  تسا  هّزنم  متفگ : و 

دنمزاین زا  دنمزاین  تساوخرد 

؟ اًجاَتُْحم ٌجاَتُْحم  ُلَأْسَی  َْفیَک  یِّبَر  َناَْحبُس  ُْتُلق : َو 

؟17/13 دنک تساوخرد  دنمزاین  زا  دنمزاین  هنوگچ  مراگدرورپ  تسا  هّزنم  متفگ : و 

ِِهْلقَع ْنِم  ٌهَّلَض  ِِهیْأَر َو  ْنِم  ٌهَفَس  ِجاَتْح  _ ُْملا َیلِإ  ِجاَتْح  _ ُْملا َبَلَط  َّنَأ  ُْتیَأَر  َو 

5/28 .تسا درِخ  یهارمگ  هشیدنا و  یکبس  زا  دنمزاین ، زا  دنمزاین  تساوخرد  متسناد ، و 

ناهاوگ یهاوگ  هب  ادخ ، يزاین  یب 

َنیِدِهاَّشلا ِتاَداَهَش  َیلِإ  ْمِهِصَصَق  ِیف  ُجاَتْحَی  َال  ْنَم  اَی  َو 

2/14 .تسا زاین  یب  ناگدنهد  تداهش  یهاوگ  زا  ناشیا  ياه  تشذگرس  رد  هک  یسک  يا  و 

هدش هدنار  ِدنمزاین  ره  راکددم  ادخ ،

ٍدیِرَط ٍجاَتُْحم  ِّلُک  َدُضَع  اَی  َو 

4/16 .هدش هدنار  دنمزاین  ره  روای  يا  و 

يدنمزاین ببس  هب  داهج ، زا  گنرد 

...َنیِِدباَْعلا ِیف  ُهَمْسا  ُِبتْکاَف  ...ٌهَقاَف  ِِهب  ْتَأَْطبَأ  ْوَأ  ٌفْعَض ، ِِهب  َدَعَقَف  ...اًوْزَغ  يَوَنَف  ...ِماَلْسِْإلا  ُْرمَأ  ُهَّمَهَأ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
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هب ار  وا  رقف  ای  تشادزاب ، ار  وا  یناوتان  اّما  درک ، گنج  دصق  ور  نیا  زا  تخاس ، نارگن  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
.سیونب ناگدننک  تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  تشاداو ؛ گنرد 

17/27

ادخ ششخب  هب  دنمزاین  زا  هدنب ، ندنادرگ  ور 

َكِْدفِر َیلِإ  ُجاَتْحَی  ْنَّمَع  یِهْجَو  ُْتفَرَص  َو 

.مدنادرگور تسوت ، ياطع  دنمزاین  هکنآ  زا  و 

3/28

رگید يا  هبوت  زا  هدننکزاین  یب  يا  هبوت 

...ٍَهبَْوت َیلِإ  اَهَدَْعب  ُجاَتْحَأ  َال  ًَهبَْوت  ِهِذَه  ِیَتبَْوت  ْلَعْجاَف 

20/31 .موشن دنمزاین  يا  هبوت  هب  نآ ، زا  سپ  هک  نادرگ  يا  هبوت  ار  ما  هبوت  نیا  سپ 

ادخ هاگرد  هب  يدنمزاین  زور  زیخاتسر ،) )

1189 ص :
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َْکَیلِإ ِهَقاَْفلا  َمْوَی  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  اََنل  ُعَفْشَت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 

30/31 .دنک تعافش  ار  ام  وت ، هب  يدنمزاین  زور  زیخاتسر و  زور  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

ادخ يزور  هب  نینج ، زاین 

اَهَفْوَج ِینَْتنَکْسَأ  ِیتَّلا  َِکتَمَِأل  ُهَْتیَرْجَأ  ٍباَرَش  ٍماَعَط َو  ِلْضَف  ْنِم  اًتُوق  ِیل  َْتلَعَج  ...َِکقْزِر  َیلِإ  ُتْجَتْحا  اَذِإ  یَّتَح  ...

كاروخ میارب  يدوب ، هدومرف  رّرقم  تزینک  يارب  هک  یندـیماشآ  یندروخ و  يدایز  زا  .مدـش  جاتحم  وت  يزور  هب  هک  یماگنه  اـت  ...
24/32 .يداد ياج  وا  نورد  رد  ارم  هک  يردام )  ) نامه .يداد  رارق 

دنمزاین نتشادنپ  تسپ 

ًهَساَسَخ ٍمَدَع  يِِذب  َّنُظَأ  ْنَأ  ْنِم  ِینْمِصْعا  َو 

4/35 .امرف ظفح  مرب ، یتسپ  ِنامگ  يریقف  هب  هکنیا  زا  ارم  و 

دنمزاین هب  هدنب ، ندومنن  اطع 

ُهِْرثوُأ ْمَلَف  ِیَنلَأَس  ٍهَقاَف  يِذ  ْنِم  ...َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

1/38 .مدادن يرترب  دوخ  رب  ار  وا  سپ  درک ، تساوخرد  نم  زا  هک  يدنمزاین  زا  مروآ  یم  رذع  وت  هاگرد  هب  نم  ادنوادخ 

ناگدنب يدنمزاین  حالصا  نآرق و 

ِقاَْلمِْإلا ِمَدَع  ْنِم  اَنَتَّلَخ  ِنآْرُْقلِاب  ُْربْجا  َو 

12/42 .نک ناربج  يدنمزاین  نتشادن  هب  ار  ام  یتسدگنت  نآرق ، هلیسو  هب  و 

دنمزاین هدنب  نوچمه  ادخ ، زا  تساوخرد 

ِِفئاَْخلا ِریِقَْفلا  ِِسئاَْبلا  ...ََهلَأْسَم  َُکْتلَأَس  َو 

74/47 .ناسرت دنمزاین ، لاحدب ، ِتساوخرد  میامن ، یم  تساوخرد  وت  زا  و 

ادخ هاگرد  هب  يدنمزاین  ماگنه  هدنب ، نتخاسن  راوخ 

َْکَیلِإ ِیتَقاَف  َْدنِع  ِیْنلُذَْخت  َال  َو 
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.زاسن مراوخ  تیوس  هب  ما  يدنمزاین  ماگنه  و 

116/47

ادخ هاگرد  هب  هدنب ، يدنمزاین  ندوزفا 

اًْرقَف ًهَقاَف َو  َْکَیلِإ  ِینْدِز  َو 

118/47 .ازفیب تهاگرد  هب  مزاین  رقف و  رب  و 

ادخ هاگرد  هب  دوخ ، زاین  ندروآ  دورف 

ِیتَنَکْسَم ِیتَقاَف َو  يِْرقَف َو  َمْوَْیلا  ُْتلَْزنَأ  َِکب  ...َّمُهَّللا 

4/48 .مدروآ دورف  وت  يوس  هب  ار  ما  يزیچ  یب  يدنمزاین و  یتسدگنت و  زور ، نیا  رد  ادنوادخ ،

ندومن متس  هب  شا  يدنمزاین  و  ناوتان ،

ُفیِعَّضلا ِْملُّظلا  َیلِإ  ُجاَتْحَی  اَمَّنِإ  ...ٌْملُظ َو  َکِمْکُح  ِیف  َْسَیل  ُهَّنَأ  ُتِْملَع  ْدَق 
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15/48 .تسا ندرک  متس  هب  دنمزاین  فیعض ، انامه  .تسین و  متس  وت  نامرف  رد  هک  ما  هتسناد 

هدنب ياهدوبمک  اهزاین و  ِناربج 

َتْرَبَج ٍمَدَع  ...ْنِم  ْمَک  َو 

12/49 .يدومن ناربج  هک  یی  ( اهدوبمک و   ) اهزاین رایسب  هچ  و 

تخس يدنمزاین  ادخ و  زا  تساوخرد 

َكَْریَغ ...اًثیِغُم  ِِهتَقاَِفل  ُدِجَی  َال  ْنَم  َلاَءوُس  ...ُُهتَقاَف  ْتَّدَتْشا  ِنَم  َلاَءوُس  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

شزاین يارب  یـسردایرف  هک  یـسک  تساوخرد  .تسا  دنمزاین  تخـس  هک  یـسک  تساوخرد  دننام ) ، ) مهاوخ یم  وت  زا  نم  ادنوادخ 
3/54 .دبای یمن  وت  زج 

تاجانم زین  اعد و  شیاین 

ّتین

قداص ّتین  هب  هدنب ، ندومن  دییأت 

...ٍهَقِداَص ٍهَِّیِنب  َْکنِم  ِینْدِّیَأ  َو 

14/14 .امن دییأت  هناقداص  ّتین  هب  ارم  و 

اه ّتین  نیرتوکین 

ِتاَّیِّنلا ِنَسْحَأ  َیلِإ  ِیتَِّیِنب  ِهَْتنا  َو 

.زاس یهتنم  اه  ّتین  نیرت  کین  هب  ارم  ّتین  و 

1/20

هدنب ّتین  ندنادرگ  لماک 

ِیتَِّین َکِفُْطِلب  ْرِّفَو  َّمُهَّللا 

.نادرگ لماک  ارم  ّتین  دوخ  فطل  هب  ادنوادخ 
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2/20

ادخ تعاط  رد  هدنب ، ّتین  ندنادرگ  اجرباپ 

ِیتَِّین َِکتَعاَط  ِیف  ْتِّبَث  َّمُهَّللا َو 

13/31 .رادب تباث  تیرادربنامرف ، رد  ارم  ّتین  ادنوادخ و 

ّتین قدص  اب  یهلا ، ساپس  نطاب  ندوب  ناسکی 

ِهَّیِّنلا ِقْدِِصل  ٌْقفَو  ُُهنِطَاب  َو  ِِهنِطاَِبل ، ٌْقفَو  ُهُرِهاَظ  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

43و36/47 .دشاب قفاوم  هناقداص  ّتین  اب  شنطاب  دشاب و  ناوخمه  شنطاب  اب  شرهاظ  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

هتسیاش ّتین  رب  هدنب ، ندرک  يرای 

ِهَّیِّنلا ِِحلاَص  یَلَع  یِّنِعَأ  َو 

.امرف ما  يرای  حلاص  ّتین  نتشاد )  ) رب و 

113/47

بیرف گنرین 

ییاناوت ورین 

انف زین  يدوبان و  یتسین 
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شین

خزود شتآ  ياهرام  ياه  شین 

اَِهباَْینَِأب ِهَِقلاَّصلا  اَِهتاَّیَح  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو 

31/32 .مرب یم  هانپ  وت  هب  دننز ، یم  ناشیاه  شین  اب  هک  نآ  ياهرام  زا  و 

یتخب شوخ  یتخب  کین 

يراکوکین

راکوکین یمارگ  يارفُس 

ِهَرَرَْبلا ِماَرِْکلا  ِهَرَفَّسلا  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

18و11و10/3 .راکوکین ِراوگرزب  ناریفس  ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  نیعبات  ندوب  راکوکین 

َِکئاَزَج َْریَخ  ...ٍناَسْحِِإب  ْمَُهل  َنیِِعباَّتلا  َیلِإ  ْلِصْوَأ  َّمُهَّللا َو 

9/4 .ناسرب ناشیا  ِراکوکین  ِنیعبات  هب  ار  دوخ  شاداپ  نیرتهب  ادنوادخ و 

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ندوب  راکوکین 

َنِیبَْجنَْألا ِراَیْخَْألا  َنیِرِهاَّطلا  َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف 

24/6 .تسرف دورد  دنا ، نیرت  فیرش  راکوکین و  هزیکاپ ، كاپ ، هک  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ 

ِراَیْخَْألا َنیِرِهاَّطلا  ِراَْربَْألا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  یَلَع  ...ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َُکلَأْسَأ 

3/48 .یتسرف دورد  دنا ، هدیزگرب  ِناکاپ  ِناراکوکین  هک  دّمحم  نادناخ  رب  دّمحم و  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا 

نانیمطا هب  هدنب ،) هرابرد   ) ناکین ینامگدب  رییغت 

َهَقِّثلا ِحاَلَّصلا  ِلْهَأ  ِهَّنِظ  ْنِم  ...ِیْنلِْدبَأ  َو 

7/20 .امرف لّدبم  دامتعا  هب  ار  ناکین  ینامگدب  نم  هرابرد  و 
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هدنب لد  شمارآ  قلخ و  ناکین 

َکِْقلَخ ِراَیِِخب  َِکب َو  ِیتَیاَفِک  ِیئاَنِْغتْسا َو  یِسْفَن َو  َْسنُأ  ِیْبلَق َو  َنوُکُس  ْلَعْجا  َِلب  ...

.هد رارق  تبوخ  ناگدیرفآ  دوخ و  هب  ار  متیافک  ما و  يزاین  یب  مناج و  سنا  ملد و  شمارآ  هکلب  ...

12/21

هدنب نادنزرف  ندنادرگ  راکوکین 

...َءاَیِْقتَأ اًراَْربَأ  ْمُْهلَعْجا  َو 

3/25 .هد رارق  راکزیهرپ  یناراکوکین  ار  منادنزرف )  ) نانآ و 

ناراکوکین شاداپ  یهابت  مدع 
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َنِینِسْح _ ُْملا ُرْجَأ  ِْهیََدل  ُعیِضَی  َال  ْنَم  اَی 

3/31 .دوش یمن  هابت  وا  دزن  ناراکوکین ، شاداپ  هک  یسک  يا 

نابرهم يراکوکین  دننام  هدنب ، هب  ادخ  نداد  اذغ 

ِفیِطَّللا ِّرَْبلا  َءاَذِغ  َِکلْضَِفب  ِینَتْوَذَغَف 

26/32 .يداد كاروخ  ْنابرهم  يراکوکین  دننام  ارم  تدوخ  لضف  هب  سپ 

ناراکوکین ندش  دای 

ُراَْربَْألا َرِکُذ  اَذِإ  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

34/32 .دنوش دای  ناراکوکین  هک  یماگنه  تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

ادخ ندوب  راکوکین 

ُلِمْج _ ُْملا ُنِسْح  _ ُْملا ...َکَّنِإ 

7/36 .يا هدننکاطع  ِراکوکین  وت  انامه 

ناراکوکین شاداپ  نماض  ادخ ،

َنِینِسْح _ ُْملا ِءاَزَج  َنِماَض  اَی 

5/40 .ناراکوکین شاداپ  نماض  يا 

ناگدنب هب  ناکین ، يوکین  ياه  يوخ  ندیشخب  لماع 

ِراَْربَْألا ِِلئاَمَش  َنْسُح  اََنل  ْبَه  َو  ِراَزْوَْألا ، َلِْقث  اَّنَع  ِنآْرُْقلِاب  ْطُطْحا  َو 

9/42 .شخبب ام  هب  ار  ناراکوکین  ياهوخ  ییابیز  زیر و  ورف  ام  زا  ار  ناهانگ  ینیگنس  نآرق ، تمظع )  ) هب و 

ادخ زا  يرازگ  ساپس  ناراکوکین و  شاداپ 

َنِینِسْح _ ُْملا َءاَزَج  َِکلَذ  یَلَع  اَنَیِزْجَِیل  َو  َنیِرِکاَّشلا ، َنِم  ِِهناَسْحِِإل  َنوُکَِنل  ِِهلْهَأ  ْنِم  اَنَلَعَج  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

ناراکوکین شاداپ  نآ ، رب  ار  اـم  میـشاب و  نارازگرکـش  زا  شناـسحا  يارب  اـت  .داد  رارق  ساپـس  لـها  زا  ار  اـم  هک  ار  يادـخ  ساـپس 
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1/44 .دهد

لّضفت یکین 

ناگدنب يارب  شنیرفآ ،  ياه  ییوکین  ندیزگرب 

ِْقلَْخلا َنِساَحَم  اََنل  َراَتْخا  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

17/1 .دیزگرب ام  يارب  ار  شنیرفآ  ياه  ییوکین  هک  ار  ییادخ  ساپس  و 

یکین ریخ و  ياوشیپ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ِْریَْخلا ِِدئاَق  ...ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

.تسرف دورد  ریخ -  ربهر  دّمحم -  رب  ادنوادخ 

3/2

ربارب نیدنچ  ییاه  یبوخ  هب  اه ، يدب  لیدبت 

ِتاَنَسَْحلا َنِم  اَِهفاَعْضَِأب  ِتاَئِّیَّسلا  َلِّدَبُم  اَی 
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26/2 ، 8/24 .اه یبوخ  زا  نآ  ربارب  نیدنچ  هب  اه  يدب  هدننک  لیدبت  يا 

ناربمایپ ناگتشرف و  دروم  رد  هدنب ، يوکین  راتفگ 

ْمِهِیف ِلْوَْقلا  ِنْسُح  ْنِم  اََنل  َتْحَتَف  اَِمب  اَْنیَلَع  ِّلَصَف  ْمِْهیَلَع  اَنَتاَلَص  ْمُهَتْغََّلب  َو  َِکلُسُر ، َِکتَِکئاَلَم َو  یَلَع  َْتیَّلَص  اَذِإ  َّمُهَّللا َو 

هک وکین  راتفگ  ببس  هب  ام  رب  سپ  يدناسر ، ناشیا  هب  ار  ام  دورد  يداتـسرف و  دورد  تنالوسر  ناگتـشرف و  رب  هک  هاگنآ  ادنوادخ و 
26/3 .تسرف دورد  يا ، هتخاس  ناور  ام  نابز )  ) رب ناشیا  هرابرد 

وا یهارمه  ندرب  نایاپ  هب  وکین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا 

َِکناَوْضِر ْنِم  ْمِهِضْرَأ  َو  َکِیف ، ََکل َو  اوُکََرت  اَم  َّمُهَّللا  ُمَُهل  َْسنَت  اَلَف  ...ََهباَحَّصلا  اُونَسْحَأ  َنیِذَّلا  ًهَّصاَخ  ٍدَّمَُحم  ُباَحْصَأ  َّمُهَّللا َو 

يارب دندرک  اهر  وت  هار  رد  وت و  يارب  ار  هچنآ  ادنوادخ  سپ  دـندوب ، وکین  یناهارمه  هک  نانآ  دّـمحم ، نارای  صوصخب  ادـنوادخ و 
.زاس دونشوخ  ار  ناشیا  دوخ  يدونشوخ  هب  رادن و  رود  رظن  زا  نانآ 

7و3/4

شیامزآ زا  ندمآ  نوریب  بوخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا 

ْنِم ْمِهِـضْرَأ  َو  َکِیف ، ََکل َو  اوُکََرت  اَم  َّمُهَّللا  ُمَُهل  َْسنَت  اَـلَف  ...ِهِرْـصَن  ِیف  َنَسَْحلا  َءاَـلَْبلا  اُوَْلبَأ  َنیِذَّلا  ...ًهَّصاَـخ  ٍدَّمَُحم  ُباَحْـصَأ  َّمُهَّللا َو 
َِکناَوْضِر

وت هار  رد  وت و  يارب  ار  هچنآ  ادنوادخ  سپ  دندمآرب ، بوخ  شیامزآ  زا  وا  يرای  رد  هک  نانآ  دّـمحم ، نارای  صوصخب  ادـنوادخ و 
7و3/4 .زاس دونشوخ  ار  ناشیا  دوخ  يدونشوخ  هب  رادن و  رود  رظن  زا  نانآ  يارب  دندرک  اهر 

کین راک  رد  ادخ ، زا  نتساوخ  کمک  نیعبات و 

ٍِّرب ْنِم  ِْهیَلَع  َكُوناَعَتْسا  اَم  یَلَع  اَِهب  ْمُُهنیُِعت  ...ًهاَلَص  ...َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

.یناسر کمک  ْنانآ  کین  ياه  هتساوخ  رب  نآ  ببس  هب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نیعبات  رب  ادنوادخ و 

14و13/4

نتشاد ادخ  هب  وکین  دیما  نیعبات و 

...ََکل ِءاَجَّرلا  ِنْسُح  ِداَِقتْعا  یَلَع  اَِهب  ْمُُهثَْعبَت  ...ًهاَلَص 
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15و14/4 .يزیگنارب دوخ  هب  وکین  يدیما  هب  داقتعا  رب  ار  ناشیا  نآ  ببس  هب  هک  يدورد 

هتسیاش يراتفر  اب  ندومن  ییوکین 

یَنْسُْحلِاب اُونَسْحَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَی  َو  اُولِمَع ، اَِمب  اوُءواَسَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل 

دهد ازج  ناشرادرک  راک و  قفو  رب  ار  ناراکدب  ات 
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7/6 .دنک تیانع  وکین  شاداپ  ار  ناراکوکین  و 

یکین هب  زور ، رخآ ) ات  لّوا   ) فرط ود  ندرک  ُرپ 

اًناَسْحِإ اًلْضَف َو  ...ِْهیَفَرَط  َْنَیب  اَم  اََنل  ْأَْلما  َو 

14/6 .زاس رپ  یکین  ینوزف و  زا  ام  يارب  ار  نآ  فرط  ود  و 

هدنب هب  ادخ ، نتشاد  رظن  نسح 

ُتْوَکَش امِیف  ِرَظَّنلا  َنْسُح  ِیْنِلنَأ  َو 

8/7 .شاب هتشاد  ناسحا  نم  هب  مراد  هوکش  هچنآ  رد  و 

یهلا شاداپ  يراوازس  کین و  راک 

َكَءاَزَج اَِهب  ُّقِحَتْسَن  ٌهَنَسَح  اَنَتوُفَت  َال  یَّتَح  َِکباََوث ، ِتاَبِجُوم  ِیف  ...اَِنبُوُلق  ِتاَسَمَه  ْلَعْجا  َو 

نامتسد زا  میوش  وت  شاداپ  راوازـس  نآ  ببـس  هب  هک  یکین  راک  ات  هد ، رارق  دوش  وت  شاداپ  ثعاب  هچنآ  رد  ار  نامیاه  لد  ياهزار  و 
7/9 .دورن

یهلا ناسحا  ِندوب  لّضفت  يور  زا 

ٌلُّضَفَت َِکناَسْحِإ  ُعیِمَج  ْذِإ  ...َْکَیلِإ  ِهِهْجَِوب  َلَْبقَأ  ْنَم  یَلَع  َُکلُّضَفَت  َِکَتلَأْسَم  یَلَع  ِینوُدْحَی  َو 

3/12 .تسا لّضفت  يور  زا  وت  ياه  یکین  همه  نوچ  .دَروآ  وت  هب  ور  هکنآ  هب  وت  لّضفت  وت ، زا  تساوخرد  هب  ارم  دنک  یم  راداو  و 

هدنب نتشاداو  ساپس  هب  یهلا و  يوکین  تشذگ 

ِزُواَجَّتلا ِنْسُِحب  ِهِْقلَخ  َیلِإ  َدَّمََحت  ْنَم  اَی  َو 

10/12 .تسا هتشاداو  دوخ  ساپس  هب  ار  شناگدیرفآ  کین ، تشذگ  اب  هکنآ  يا  و 

کین شاداپ  هدعو  یهلا و  لّضفت 

ِءاَزَْجلا َنْسُح  ِِهلُّضَفَِتب  ِهِسْفَن  یَلَع  ْمُهَدَعَو  ْنَم  اَی  َو 

10/12 .تسا هداد  هدعو  کین  شاداپ  دوخ ، لضف  هب  ار  ناشیا  هکنآ  يا  و 
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هدننک هبوت  راکمتس  هب  ادخ  ناسحا 

ِْهیَلَع َتْدُعَف  َْکَیلِإ  َباَت  ْنَم  ِمَلْظَِأب  اَنَأ  اَم  َو 

11/12 .مشاب یمن  يا ، هدومن  یکین  وا  هب  وت  هک  تهاگرد  هب  هدننک  هبوت  زا  رتراکمتس  نم  و 

رگمتس رب  ّطلست  رد  هدنب ، ندرک  يرای  وکین 

ِینْوَع ِْهیَلَع  ْنِسْحَأ  َو 

.امرف يرای  یبوخ  هب  وا  اب  تفلاخم  رد  ارم  و 

7/14

ّقح ذخا  ریخأت  رد  هدنب  ریخ 

ٍِمئاَد ٍْربَص  ٍهَقِداَص َو  ٍهَِّیِنب  َْکنِم  ِینْدِّیَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ...ِیل  ِذْخَْألا  ِریِخَْأت  ِیف  َكَْدنِع  ِیل  ُهَرَیِْخلا  َِتناَک  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 

نتفرگ ریخأت  رد  وت  دزن  نم  ریخ  رگا  ادنوادخ و 
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14/14 .هد يرای  مئاد  ییابیکش  هناقداص و  ّتین  هب  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  دشاب ، یم  مّقح 

ببس نودب  ادخ ، ندرک  راتفر  یکین  هب 

ِناَسْحِْإلِاب ُلِّضَفَتُْملا  َکَّنِإ 

7/15 .ینک یم  راتفر  یکین  هب  ببس  نودب  هک  ییوت  انامه 

دنایامن یم  وکین  ناطیش  هچنآ  نتسناد  وکین 

اََنل َنَّسَح  اَم  اَنَْدنِع  َنُسْحَی  ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

.میرب یم  هانپ  وت  هب  دهد ، هولج  ابیز  نامیارب  ار  دیارآ  یم  ام  يارب  هچنآ  وا  هکنیا  زا  ام  ادنوادخ 

2و1/17

ناطیش اب  تفلاخم  رب  ناگدنب ، ندومن  يرای  وکین 

ِْهیَلَع اَنَنْوَع  َکِقِیفْوَِتب  ْنِسْحَأ  ...َّمُهَّللا 

7/17 .امن يرای  وکین  وا ، ّدض  رب  ار  ام  دوخ  قیفوت  هب  ادنوادخ 

یهلا تارّدقم  ییوکین  زا  ساپس 

َِکئاَضَق ِنْسُح  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

1/18 .ساپس ار  وت  يدرک ، ریدقت  میارب  هک  یکین  تشونرس  رب  ادنوادخ 

اهرادرک تاّین و  نیرتوکین 

ِلاَمْعَْألا ِنَسْحَأ  َیلِإ  ِیلَمَِعب  َو  ِتاَّیِّنلا ، ِنَسْحَأ  َیلِإ  ِیتَِّیِنب  ِهَْتنا  َو 

1/20 .زاس یهتنم  لامعا  نیرتهب  هب  ار  ملمع  اه و  ّتین  نیرت  کین  هب  ارم  ّتین  و 

هدنب تسد  هب  مدرم ، يارب  یکین  نتخاس  ناور 

َْریَْخلا َيِدَی  یَلَع  ِساَّنِلل  ِرْجَأ  َو 

3/20 .زاس يراج  نم  تسد  هب  ار  مدرم  هب  ندرک  یکین  و 
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کین یترشاعم  هب  نارشاعم ، تناها  رییغت 

ِهَرْشِْعلا َمَرَک  َنیِِسباَلُْملا  ِّدَر  ْنِم  ...ِیْنلِْدبَأ 

.امرف لّدبم  کین  ِترشاعم  هب  ار  نارشاعم  تناها  نم  هرابرد 

7/20

شا هدننک  تبیغ  زا  هدنب ، ندرک  دای  یکین  هب 

ِرْکِّذلا ِنْسُح  َیلِإ  ِیَنباَتْغا  ِنَم  َِفلاَخُأ  ...ْنَِأل  ِینْدِّدَس  َو 

9/20 .منک دای  یکین  هب  هدومن  تبیغ  نم  زا  هکنآ  اب  ات  هد  قیفوت  ارم  و 

یهلا ناسحا  هب  ندومن  فارتعا  هب  هدنب ، تشز  راتفگ  لیدبت 

َِکناَسْحِِإب اًفاَِرتْعا  ...ٍشُْحف  ِهَظَْفل  ْنِم  ِیناَِسل  یَلَع  يَرْجَأ  اَم  ...ْلَعْجا  َّمُهَّللا 
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13/20 .هد رارق  ار  تا  یکین  هب  فارتعا  تشز ، نخس  زا  هتخاس  يراج  منابز  رب  ناطیش )  ) وا هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

وکین يا  یتسرپرس 

ِهَیَالِْولا َنْسُح  ِینْمُس  َو 

22/20 .هد رارق  نم  هدهع  رب  ار ، ندومن  یتسرپرس  کین  و 

هدنب هب  وکین ، یگدنز  ياطع 

ِهَعَّدلا َنْسُح  ِینِْحْنما  َو 

.امرف اطع  نم  هب  وکین  هدوسآ  ِیگدنز  و 

22/20

هدش قافنا  ییوکین  يراگتسر و  هار 

ُْهنِم ُقِْفنُأ  امِیف  ِِّرْبِلل  ِهَیاَدِْهلا  َلِیبَس  ِیب  ْبِصَأ  َو 

23/20 .ناسرب يراگتسر  هار  هب  منک ، یم  قافنا  ییاراد  نآ  زا  هچنآ  رد  ارم  و 

لاح ره  رد  هدنب ، رادرک  ندنادرگ  وکین 

ِیلَمَع ِیلاَوْحَأ  ِعیِمَج  ِیف  ْنِّسَح  َو 

.نادرگ وکین  ملاوحا ، همه  رد  ار  ملمع  و 

28/20

هدنب يارب  ترخآ ، ایند و  ریخ  نتشگ  لماک  ببس 

َِکتَعاَِطب ِیْنلِمْعَتْسا  َو  ِهَْلفَْغلا ، ِتاَقْوَأ  ِیف  َكِرْکِِذل  ِینْهِّبَن 

ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  َْریَخ  اَِهب  ِیل  ْلِمْکَأ  ...ِهَلْهُْملا  ِماَّیَأ  ِیف 

ایند و ریخ  هلیـسو ، نیدـب  .راـمگب و  دوخ  تعاـط  هب  مرمع ، ِتلهم  ياـهزور  رد  .نک و  رادـیب  دوخ  داـی  يارب  تلفغ ، تاـقوا  رد  ارم 
.امن لماک  میارب  ار  ترخآ 
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29/20

ترخآ ایند و  رد  ناگدنب ، هب  یکین  ياطع 

ًهَنَسَح ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَسَح َو  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  َو 

30/20 ، 13/25 .نک نامیاطع  یکین ، مه  ترخآ  رد  یکین و  ایند  رد  و 

تمایق رد  هدنب ، ياه  یکین  نتساک  لماع 

ٌءْیَش َّیَلَع  یَْقبَی  َال  یَّتَح  ...َكَْدنِع  اَم  ِرِیثَک  َِکتَّیِطَع َو  ِلیِزَج  ْنِم  یِّنَع  ِهِّدَأَف  یِسْفَن ، ْنِم  اَنَأ  ُُهْتلَفْغَأ  َّیَلَع َو  ُهَْتیَـصْحَأ  ْدَق  اَّمِم  ِّبَر ، اَی  َوُه ،
ِیتاَنَسَح ْنِم  ِِهب  ِینَّصاَُقت  ْنَأ  ُدیُِرت  ُْهنِم 

ار نآ  سپ  .مدـش  لفاغ  نآ  زا  هنارـسدوخ  نم  يا و  هدروآ  باسح  هب  نم  رب  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نم ، راگدرورپ  يا  فیلکت )  ) نآ
یکین زا  نآ  ببـس  هب  یهاوخب  هک  دـَنامن  نم  رب  نآ  زا  يزیچ  اـت  .نک  ادا  نم  بناـج  زا  تسوت ، دزن  هک  یناوارف  گرزب و  ياـطع  زا 

7/22 .یهاکب میاه 

تبغر اب  اه ، یکین  ندروآ  اج  هب  ببس 

اًقْوَش ِتاَنَسَْحلا  َلَمْعَأ  یَّتَح  ...ِیتَرِخِآل  ََکل  ِلَمَْعلا  ِیف  َهَبْغَّرلا  ِیْنقُزْرا  َو 

، ار وت  يارب  لمع  رد  تبغر  ْمترخآ  يارب  و 
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8/22 .مزادرپب کین  ياهراک  هب  قایتشا  اب  هکنآ  ات  .نادرگ  ما  يزور 

وکین شیاتس  هب  هدنب ، نابز  ندرک  ایوگ 

ِیناَِسل َْکیَلَع  ِءاَنَّثلا  ِنْسُح  ...َكِدْمَِحب َو  ْقِْطنَأ  َو 

5/23 .امرف ایوگ  تیوکین ، شیاتس  دوخ و  دمح  هب  ار  منابز  و 

نیدلاو كدنا  یکین  ندرمش  رایسب 

َّلَق ْنِإ  ِیب َو  اَمُهَِّرب  َِرثْکَتْسَأ  ...یَّتَح  ...ِناَنْسَْولا  ِهَْدقَر  ْنِم  ِیْنیَِعل  َّرَقَأ  اَمِِهب  يِِّرب  َّيَِدلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو 

هرابرد ار  ناشیا  یکین  ات  .هد  رارق  رت  شوخ  هدولآ ، باوخ  ِباوخ  زا  مرظن ، رد  ار  ود  نآ  هب  يراکوکین  مردام و  ردـپ و  زا  تعاطا  و 
5/24 .مرامش رایسب  دشاب -  كدنا  هچرگا  دوخ - 

نیدلاو هب  دوخ ، یکین  ندرمش  مک 

َُرثَک ْنِإ  اَمِِهب َو  يِِّرب  َّلِقَتْسَأ  ...یَّتَح  ...ِناَنْسَْولا  ِهَْدقَر  ْنِم  ِیْنیَِعل  َّرَقَأ  اَمِِهب  يِِّرب  َّيَِدلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو 

هرابرد ار  دوخ  یکین  ات  .هد  رارق  رت  شوخ  هدولآ ، باوخ  ِباوخ  زا  مرظن ، رد  ار  ود  نآ  هب  يراکوکین  مرداـم و  ردـپ و  زا  تعاـطا  و 
5/24 .منادب كدنا  دشاب -  رایسب  هچرگا  ناشیا - 

نیدلاو هب  دنزرف ، یکین 

ِناَنْسَْولا ِهَْدقَر  ْنِم  ِیْنیَِعل  َّرَقَأ  اَمِِهب  يِِّرب  ...ْلَعْجا  َو 

ِباوخ زا  مرظن ، رد  ار  ود  نآ  هب  يراکوکین  و 

5/24 .هد رارق  رت  شوخ  هدولآ ، باوخ 

نیدلاو ياه  یکین  شیازفا  يارب  يا  هلیسو 

اَمِِهتاَنَسَح ِیف  ًهَداَیِز  ...ُْهلَعْجاَف  ...يًذَأ  ْنِم  یِّنِم  اَمُهَّسَم  اَم  َّمُهَّللا َو 

.هد رارق  ناشیاه  یکین  شیازفا  ببس  ار  نآ  سپ  هدیسر ، نانآ  هب  نم  زا  هک  يرازآ  ره  ادنوادخ و 

8/24

دنزرف هب  یکین  رد  نیدلاو ، نتسنادن  راگنا  لهس 
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يِِّرب ِیف  اَمُُهئِْطبَتْسَأ  َال  ...یِّنِإَف 

9/24 .مرامش یمن  راگنا  لهس  مدوخ ، هب  یکین  رد  ار  نانآ  اریز 

نیدلاو هب  یکین  هلیسو 

اَمِْهیَلَع ِِهب  ُتْدُج  ...ْدَقَف  ...ٍلْوَق  ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَیَّدَعَت  اَم  َّمُهَّللا َو 

.مدنادرگ اهنآ  هب  یکین  هلیسو  ار  نآ  سپ  دنا ، هدومن  يّدعت  نتفگ ، نخس  رد  نم  رب  هچنآ  ادنوادخ و 

9/24

دنزرف رب  نیدلاو ، ناسحا  یگنیرید 

ٍلْدَِعب اَمُهَّصاَقُأ  ْنَأ  ْنِم  ...ََّیلِإ  اًناَسْحِإ  ُمَْدقَأ  ...اَمُهَف 

10/24 .مریگ صاقت  نانآ  زا  لدع  اب  هک  تسا  نآ  زا  رت  هنیرید  نم  هب  ناشناسحا  سپ 

دنزرف هب  یکین  ببس  هب  نیدلاو ، شزرمآ 
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اًم _ ْتَح ًهَرِفْغَم  ِیب  اَمِهِِّرِبب  اَمَُهل  ْرِفْغا  َو 

14/24 .نک تیانع  یمتح  یشزرمآ  نم ، رب  ناشی  یکین  رطاخ  هب  ار  ناشیا  و 

نادنزرف هب  یکین  رب  نیدلاو ، يرای 

ْمِهِِّرب ...یَلَع  یِّنِعَأ  َو 

5/25 .امن يرای  ناشیا  هب  یکین  رب  ارم  و 

ادخ زا  تعاطا  اب  یکین ، قیفوت 

َِکتَعاَِطب ِباَوَّصلا  ِدْشُّرلا َو  ِْریَْخِلل َو  َنیِقَّفَوُْملا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هتشگ  ّقفوم  باوص ، دشر و  ریخ و  راک  هب  وت  يربنامرف  اب  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

یهلا کین  قالخا  نتفرگارف  ناگیاسمه و 

...ْمِهِفیِعَض ِقاَفْرِإ  ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

.هد قیفوت  ناشناوتان ، هب  قافرا  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 

2/26

ناگیاسمه هب  ندرک  کمک  بوخ 

ِنوُعاَْملِاب ْمِِهتاَساَُوم  ِنْسُح  ...ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

جاتحیام رد  وکین  يرایمه  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 

2/26 .هد قیفوت  ناشی ، یگدنز 

رادرکدب ناگیاسمه  هب  هدنب ، نداد  شاداپ  ناسحا  اب 

ْمُهَئیِسُم ِناَسْحِْإلِاب  يِزْجَأ  َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .مهد شاداپ  یکین  هب  ار  ناشراکدب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

یکین اب  ناگیاسمه ، ندومن  يرای 
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ْمُهَتَّماَع ِِّرْبلِاب  یَّلََوتَأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

3/26 .میامن يرای  ار  نانآ  همه  یکین ، اب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

هدنب هب  یگدنز ، رد  وکین  شور  نتخومآ 

ِریِدْقَّتلا َنْسُح  ِینْمِّلَع  َو 

3/30 .زومایب نم  هب  ار  وکین  شور  و 

ارقف اب  ینیشنمه  رد  وکین ، ییابیکش 

ِْربَّصلا ِنْسُِحب  ْمِِهتَبْحُص  یَلَع  یِّنِعَأ  َو  ِءاَرَقُْفلا ، َهَبْحُص  ََّیلِإ  ْبِّبَح  َّمُهَّللا 

4/30 .هد يرای  ْوکین  ییابیکش  اب  ناشیا ، ینیشنمه  رب  ارم  نادرگ و  بوبحم  نم  دزن  ار  نادنمزاین  ینیشنمه  ادنوادخ ،

ادخ ناسحا  يرایسب  ِنارکنم 

...ِْهَیلِإ َِکناَسْحِإ  َلْضَف  ِرِْکنُْملاَک  ...اًطیِْرفَت  ِِهب  َتْرَمَأ  اَّمَع  َرَّصَقَف  ...ِبُونُّذلا  يِْدیَأ  ُْهَتلَواَدَت  ْنَم  ُماَقَم  اَذَه 
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دننام .هدرک  یهاتوک  يا  هدرک  رما  هچنآ  زا  يراگنا  لهـس  اب  سپ  .هدـیدرگ  ناهانگ  ياه  تسد  هچیزاـب  هک  تسا  یـسک  ماـقم  نیا 
7و6/31 .شدوخ هب  وت  لضف  يرایسب  هدننکراکنا 

یهلا تمحر  هانپ  ناسحا و 

ًالُّوَطَت َِکتَمْحَر  ِفَنَک  َیلِإ  ِینْمُمْضاَف 

21/31 .ریگ دوخ  تمحر  هانپ  رد  ارم  شیوخ ، فطل  هب  سپ 

هدنب هب  یهلا ، تمحر  دوس  ناسحا 

َِکتَمْحَر ِهَِدئاَِعب  َّیَلَع  ْدُع  َو 

.راد ینازرا  نم  هب  ار  دوخ  تمحر  دوس  و 

20/32

هدنب رب  ادخ ، ناسحا  یکین  ندرکن  يدنُک 

َکِعِینَص ُنْسُح  ِیب  ُئِْطُبی  َال  َو 

.دتفا یمن  بقع  ما  هرابرد  تناسحا  یبوخ  و 

26/32

هدنب هب  یهلا ، ناسحا  زا  يرازگرکش  ماهلا 

ِماَْعنِْإلا ِناَسْحِْإلا َو  یَلَع  َرْکُّشلا  َکِماَْهلِإ  ...یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف 

.يدرک ماهلا  نم  هب  ار  تنداد  تمعن  ندرک و  ناسحا  رب  يرازگرکش  هک  ار  وت  ساپس  سپ 

28/32

یهلا تشذگ  ییوکین  هدنب و  شزغل 

َِکَتلاَقِإ ِنْسُِحب  ِیتاَرَثَع  ِیْنِلقَأ  َو 

.رذگرد میاه  شزغل  زا  تتشذگ ، ییوکین  هب  و 
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32/32

یکین هنسح و  هدننکاطع  ادخ ،

َهَنَسَْحلا یِطُْعت  ...َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

33/32 .ینک یم  اطع  یکین  وت  انامه  ادنوادخ 

ادخ زا  یکین  تساوخرد  ادخ و  ملع 

َکِْملِِعب َكُریِخَتْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

1/33 .مراد ریخ  ِتساوخرد  وت  زا  تملع  هب  نم  انامه  ادنوادخ ،

هدنب يارب  یکین ، ندومن  رّدقم 

ِهَرَیِْخلِاب ِیل  ِْضقا 

1/33 .امرف مکح  ریخ  هب  میارب 

تبقاع نسح  زا  رترود  یهار  هب  نتشگرب  لماع 

ِهَِبقاَْعلا ِنْسُح  ْنِم  ُدَْعبَأ  َیِه  ِیتَّلا  َیلِإ  َحَنَْجن  ...َكَرْدَق َو  َطِمْغَنَف  َتْرَّیََخت  اَّمَع  ِهَفِْرعَْملا  َزْجَع  اَنْمُسَت  َال  َو 

رترود تبقاع  نسح  زا  هک  هچنآ  هب  میرامـش و  کبـس  ار  وت  رْدـق  ات  زاـسن ، يا  هدومن  راـیتخا  هچنآ  تخانـش  زا  زجع  راـچد  ار  اـم  و 
.مییامن هیکت  تسا ،

3/33

وکین زیچ  هدننکاطع  ادخ ،
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َهَمیِرَْکلا ُدیُِفت  َکَّنِإ 

.یهد یم  هیامنارگ  ياطع  وت  هک  یتسرد  هب 

6/33

یکین هب  زج  یهلا ، ياضق  نتشگن  ناور 

ِهَرَیِْخلِاب اَّلِإ  ِرْجَی  َْمل  َكَءاَضَق  َّنَِأب  اَهَعَم  َِّرقُِأل  َهَقِّثلا  َِیل  ْبَه  َو 

3/35 .منک فارتعا  هتشگن ، يراج  یکین  هب  زج  وت  ياضق  هکنیا  هب  ات  شخب  يدامتعا  نم  هب  و 

ناگدنب زا  ادخ ، ناسحا  عبنم  نتخاسن  ادج 

َكِِّرب َهَّداَم  اَِنتَّفاَک  ْنَع  ْعَطْقَت  َال  َو 

.زاسن عطق  ام  عمج  زا  ار  تناسحا  لصا  و 

4/36

ادخ ندوب  راکوکین 

ُلِمْج _ ُْملا ُنِسْح  _ ُْملا ...َکَّنِإ 

7/36 .يا هدننکاطع  ِراکوکین  وت  انامه 

يرازگرکش هب  ندش  مزلم  یهلا و  ناسحا 

اًرْکُش ُهُمِْزُلی  اَم  َِکناَسْحِإ  ْنِم  ِْهیَلَع  َلَصَح  اَّلِإ  ًهَیاَغ  َكِرْکُش  ْنِم  ُُغْلبَی  َال  اًدَحَأ  َّنِإ  َّمُهَّللا 

( يرگید  ) رکش ار  وا  هک  دروآ  تسد  هب  يزیچ  وت  ناسحا  زا  هکنآ  رگم  دسر ، یمن  تا  يرازگرکش  تیاهن  هب  یسک  انامه  ادنوادخ 
1/37 .دیآ مزال 

ادخ شور  ناسحا ،

ُناَسْحِْإلا َکَتَداَع  ...َّنَأ  َِکلَذ 

7/37 .تسا ناسحا  وت  تداع  اریز 
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َنِیئیِسُْملا َیلِإ  ُناَسْحِْإلا  َُکتَداَع 

16/46 .تسا ناراکدب  هب  ناسحا  وت  تداع 

یهلا ناسحا  نیرت  کچوک  هدنب و  ششوک 

َِکنَنِم َکیِداَیَأ َو  ْنِم  يَْرغُّصِلل  ًءاَزَج  ِهِیف  یَعَس  اَم  ِهَلْمُج  َُهل َو  َحَدَک  اَم  ِعیِمَِجب  َبَهََذل  ِِهب  َِکلَذ  َْتلَعَف  َْول  ...

ناسحا نیرت  کچوک  ربارب  رد  هدیشوک ، نآ  رد  هچنآ  همه  هدومن و  شالت  نآ  يارب  هچنآ  همه  يدومن ، یم  راتفر  نینچ  وا  اب  رگا  ...
13/37 .دوب هتفر  تسد  زا  تیاه  تمعن  وت و  ياه 

ادخ ِندشن  فیصوت  ناسحا  هب  زج 

ِناَسْحِْإلِاب اَّلِإ  َفَصُوت  ْنَأ  َتْکَراَبَتَف 

.يوش 16/37 فصو  ناسحا  هب  زج  هک  ینآ  زا  رتالاو  سپ 

یهلا ناسحا  ساپس  ندرواین  اج  هب 

ُهْرُکْشَأ ْمَلَف  ََّیلِإ  َيِدْسُأ  ٍفوُْرعَم  ْنِم  ...َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.مدرواین اج  هب  ار  نآ  رکش  سپ  دش ، نم  هب  هک  يا  یکین  زا  مروآ  یم  رذع  وت  هاگرد  هب  نم  ادنوادخ 

1/38

وا ناسحا  اب  ادخ ، لدع  دنب  زا  ندش  اهر 
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َِکلْدَع ِقاَثَو  ْنِم  َکِْعنُص  َقِیتَع  ...َحَبْصَأَف  ...َنِیئِطاَْخلا  ِعِراَصَم  ْنَع  َكِزُواَجَِتب  ُهَتْضَْهنَأ  ْدَق  ْنَم  َهَوْسُأ  ِیْنلَعْجا  َو 

دنب زا  تا  یکین  هطـساو  هب  سپ  .يدرک  دـنلب  ناراکاطخ  ياه  هاـگ  ْنداـتفا  زا  ار  وا  دوخ ، تشذـگ  اـب  هک  نادرگ  یـسک  هوسا  ارم  و 
.تسا هدش  دازآ  تا ، يرگداد 

10/39

شیاه يدب  نیب  رد  هدنب ، ياه  یکین  ِیکدنا 

ِِهتاَئِّیَس َْنَیب  ِِهتاَنَسَح  ِهَّلِِقل  َْلب  اًراَِرتْغا ، ُهُعَمَط  ...َنوُکَی  ْنَأ  َال  ...َکِیف  ِهِعَمَط  ْنِم  ُرَثْکَأ  َْکنِم  ُُهفْوَخ  ْنَِمب  یَِهلِإ  اَی  َِکلَذ  ْلَعْفَت 

ندروخ بیرف  يور  زا  شعمط  هکنیا  هن  .تسوت  زا  شعمط  زا  شیب  وت ، زا  شسرت  هک  ینک  یم  راتفر  نینچ  یسک  اب  نم ، يادخ  يا 
.تسا كدنا  شیاه  يدب  نایم  شیاه  یکین  هک  تسنآ  يارب  هکلب  .دشاب 

12/39

نآرق ترابع  ییوکین 

ِِهتَیاَعِر َّقَح  ُهاَعْرَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف  ِِهتَراَبِع ، ِنْسُِحب  اَِنتَنِْسلَأ  َیِساَوَج  َْتلَّهَس  ...ْذِإَف  َّمُهَّللا 

نانچنآ ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ  يدرک ، مرن  شترابع  ییوکین  هب  ار  ام  نشخ  ياه  نابز  هک  یماـگنه  سپ  ادـنوادخ ،
4/42 .دننک یم  تیاعر  دیاب  هک 

، ناراکوکین يوکین  يوخ  ندیشخب  لماع 

ناگدنب هب 

ِراَْربَْألا ِِلئاَمَش  َنْسُح  اََنل  ْبَه  َو  ِراَزْوَْألا ، َلِْقث  اَّنَع  ِنآْرُْقلِاب  ْطُطْحا  َو 

9/42 .شخبب ام  هب  ار  ناراکوکین  ياهوخ  ییابیز  زیر و  ورف  ام  زا  ار  ناهانگ  ینیگنس  نآرق ، تمظع )  ) هب و 

ناگدنب رهاظ  ِیکین  يرادیاپ  لماع 

اَنِرِهاَظ َحاَلَص  ِنآْرُْقلِاب  ْمِدَأ  َو 

.زاس راکشآ  ار  ام  کین  ِرهاظ  نآرق ، اب  و 

11/42
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یهلا ریخ  یکین و  نیرتهب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

َِکتَماَرَک َِکلْضَف َو  َكِْریَخ َو  ْنِم  ُلُمْأَی  اَم  َلَْضفَأ  اَِهب  ُهُغِّلَُبت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َّمُهَّللا  ِّلَص 

، دراد وزرآ  هـک  یتــمارک  لــضف و  ریخ و  نـیرترب  هـب  ار  وا  نآ  اــب  هـک  يدورد  .تـسرف  دورد  شنادــناخ  دـّـمحم و  رب  ادــنوادخ 
21/42 .یناسرب

ناسحا هام  ون ، هام 

ٍناَسْحِإ ٍهَمِْعن َو  ...َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 

5و4/43 .دهد رارق  ناسحا  تمعن و  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

يدب هب  هتخیماین  ِیکین  هام  ون ، هام 

ٌّرَش ُُهبوُشَی  َال  ٍْریَخ  ...َلاَلِه  ...َکَلَعْجَی  ْنَأ  ...َهَّللا  ُلَأْسَأَف 
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5و4/43 .دهد رارق  ّرش  اب  هدولآان  ریخ  هام  ار  وت  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپ 

دنوادخ یکین  ناسحا و  زا  يرازگ  ساپس 

َنیِرِکاَّشلا َنِم  ِِهناَسْحِِإل  َنوُکَِنل  ِِهلْهَأ  ْنِم  اَنَلَعَج  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

.میشاب نارازگرکش  زا  شناسحا  يارب  ات  .داد  رارق  ساپس  لها  زا  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس 

1/44

دنوادخ ناسحا  ياه  هار 

ِِهناَوْضِر َیلِإ  ِهِّنَِمب  اَهَُکلْسَِنل  ِِهناَسْحِإ  ُِلبُس  ِیف  اَنَلَّبَس  ...يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

شا يدونـشوخ  يوس  هب  شتمعن  هلیـسو  هب  اه ،) هار   ) نآ رد  اـت  دومن ، یهار  شناـسحا ، ياـه  هار  رد  ار  اـم  هک  ار  يادـخ  ساپـس  و 
2/44 .میور

ناشیوخ هب  ششخب ، یکین و 

ِهَلِّصلا ِِّرْبلِاب َو  اَنَماَحْرَأ  َلِصَن  ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 

10/44 .مینک یکین  نامنادنواشیوخ  هب  ششخب ، یکین و  اب  هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام  و 

اه یکین  رد  هدنریگ  یشیپ  ناباتش و 

َنوُِقباَس اََهل  ْمُه  ِتاَْریَْخلا َو  ِیف  َنوُعِراَُسی  َنیِذَّلا  َنِم  ...َنیِِحلاَّصلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَْنلَعْجا 

.دنریگ یم  یشیپ  نآ  يارب  ناشیا  دنباتش و  یم  اه  یکین  رد  هک  نانآ  زا  .هد  رارق  تحلاص  ناگدنب  زا  ار  ام 

18/44

یهلا نامرف  ییوکین 

ٌهَرَیِخ َكُءواَضَق  َو 

4/45 .تسا ریخ  تنامرف  و 

کین راک  هدنهد  ماجنا  دزم  ندوب  ربارب  هد 
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اَهَْلثِم اَّلِإ  يَزُْجی  اَلَف  ِهَئِّیَّسلِاب  َءاَج  ْنَم  َو  اَِهلاَْثمَأ ، ُرْشَع  ُهَلَف  ِهَنَسَْحلِاب  َءاَج  ْنَم  َْتَیلاَعَت  َکُمْسا َو  َكَراَبَت  َْتلُقَف 

سک ره  تسا و  نآ  ربارب  هد  وا  يارب  سپ  دَروآ ، اج  هب  یکین  راک  سک  ره  : » يدومرف تسا ، هبترمدـنلب  كرابم و  تمان  هک  وت  سپ 
12/45« .دوش یمن  هداد  ازج  نآ  دننام  زج  دنک ، يدب  راک 

ادخ بناج  زا  وکین ، ماو  ندنادرگ  ربارب  نیدنچ 

ًهَرِیثَک اًفاَعْضَأ  َُهل  ُهَفِعاَُضیَف  اًنَسَح  اًضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  َْتُلق : َو 

13/45 ».؟ دیامن نوزفا  ربارب  دنچ  نیدنچ و  هب  شیارب  ار  نآ  ادخ  هک  .وکین  یماو  دهد ، ماو  ادخ  هب  هکنآ  تسیک  : » يدومرف و 

نآرق رد  تانسح ، شیازفا  رگنایب )  ) یتایآ لوزن 

...ُءاَشَی ْنَِمل  ُفِعاَُضی  ُهَّللا  َو  ٍهَّبَح ، ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلباَنَس  َْعبَـس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم  َْتُلق : َو 
ِتاَنَسَْحلا ِفیِعاَضَت  ْنِم  ِنآْرُْقلا  ِیف  َّنِهِِرئاَظَن  ْنِم  َْتلَْزنَأ  اَم  َو 
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هک هدنایور ، هشوخ  تفه  هک  تسیا  هناد  ناتساد  دننام  دنـشخب ، یم  ادخ  هار  رد  ار  ناشیاه  ییاراد  هک  یناسک  ناتـساد  : » يدومرف و 
ياه شیازفا  زا  هک  ییاه ) هیآ   ) نآ ياهدننام  و  .دنک » یم  ربارب  نیدنچ  دهاوخب ، هک  ره  يارب  ادخ  دـشاب و  هناد  دـص  هشوخ  ره  رد 

.يداتسرفورف نآرق  رد  اه  یکین 

13/45

ناسحا هب  يا ، هدیرفآ  ندش  فصو  ببس 

ِناَسْحِْإلِاب اًفوُصْوَم  َناَک  َْکنِم  َكَداَبِع  ِْهیَلَع  َْتَللَد  يِذَّلا  ِْلثِم  یَلَع  ِهِسْفَن  ْنِم  اًقُولْخَم  ٌقُولْخَم  َّلَد  َْول  َو 

، يا هدومرف  ییاـمنهار  دوخ  بناـج  زا  ار  تناگدـنب  نآ  اـب  وـت  هچنآ  دـننام  هب  ار ، يا  هدـیرفآ  شدوـخ  بناـج  زا  يا  هدـیرفآ  رگا  و 
17/45 .دش یم  فصو  ناسحا  هب  درک ، یم  ییامنهار 

دنوادخ شیاتس  یهلا و  ناسحا 

ِلْضَْفلا ِناَسْحِْإلِاب َو  ِهِداَبِع  َیلِإ  َدَّمََحت  ْنَم  اَی 

18/45 .يا هتفرگ  رارق  تناگدنب  شیاتس  دروم  لّضفت ، ناسحا و  اب  هکنآ  يا 

یهلا راشرس  یکین 

! َكِِّرِبب اَنَّصَخَأ  ...اَم 

وکین رای  بحاصم و  ناضمر ،  18/45 !. ام هب  تخارف ، ِیکین  تسا  هتشگ  صوصخم  هچ 

ٍروُْربَم َهَبْحُص  اَنَبِحَص  َو  ٍدْمَح ، َماَقُم  ُرْهَّشلا  اَذَه  اَنِیف  َماَقَأ  ْدَق  َو 

22/45 .دش هارمه  وکین  ِرای  نوچمه  ام  اب  درک و  تماقا  هدیدنسپ  ماقم  رد )  ) ام نیب  رد  هام  نیا  و 

یکین ياه  هار  ندنادرگ  ناسآ  ناضمر و 

ِناَسْحِْإلا َُلبُس  َلَّهَس  ٍبِحاَص  ...ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

29/45 .دومن ناسآ  ار  ناسحا  ياه  هار  هک  یهارمه  وت  رب  دورد 

ناضمر هام  یکین  ریخ و 

اَْنیَلَع َِکب  َضِیفُأ  ٍْریَخ  ْنِم  ْمَک 
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39/45 !. تفای ینوزف  ام  رب  وت ، هلیسو  هب  هک  يا  یکین  رایسب  هچ 

یهلا ناسحا  ناضمر و  هام 

ُهَْتقَو ُءاَیِقْشَْألا  َلِهَج  َنیِح  َُهل  َکِّنَِمب  اَنَتْقَّفَو  ...يِذَّلا  ِرْهَّشلا  اَذَه  ُلْهَأ  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

تقو ناتخب ، هریت  هک  هاگنآ  يداد ، قیفوت  تا ، یکین  ناسحا و  هلیـسو  هب  نآ  يارب  ار  ام  هک  میتسه ، هام  نیا  لها  ام  انامه  ادـنوادخ ،
.دنتخانشن ار  نآ 

43/45

یهلا ناسحا  نداعم  ندشن  دوبان 

یَنْفَت َال  َِکناَسْحِإ  َنِداَعَم  َّنِإ 

.دوش یمن  انف  تناسحا  نداعم  هک  یتسرد  هب 

50/45
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یکین هدنروآراب  هب  ادخ ،

اَهَیِْمُنی یَّتَح  َهَنَسَْحلا  ُرِْمُثی  ْنَم  اَی  َو 

11/46 .دیازفیب ار  نآ  ات  دنک ، یم  روراب  ار  یکین  هک  یسک  يا  و 

ادخ ریغ  زا  ناسحا  بلط  یلاسکشخ و 

َکَلْضَف َعَجَْتنا  ِنَم  اَّلِإ  َنوُعِجَْتنُْملا  َبَدْجَأ  َو 

13/46 .دندیدرگ یلاسکشخ  راچد  دندش ، ایوج  وت  لضف  زا  ریغ  هک  ناگدنیوج  و 

یهلا ناسحا  ندش  رت  ناوارف  لماع 

یَفْوَأ َُکناَسْحِإ  ...َغَْلبَأ َو  َُکتَّجُح  َنوُکَِتل  َْلب  ...اًزْجَع  َُکتاَنَأ  ْنُکَت  َْمل 

22/46 .دشاب رت  ناوارف  وت  ناسحا  و  رتاسر ، وت  تّجح  هک  تسنآ  يارب  هکلب  .تسا  هدوبن  یناوتان  يور  زا  وت  ندومن  گنرد 

نآ زا  يرازگ  ساپس  یهلا و  ناسحا 

ِهِّلَقَأ یَلَع  َرَکُْشت  ْنَأ  ْنِم  ُرَثْکَأ  َُکناَسْحِإ  َو 

23/46 .درک ناوت  رکش  نآ  نیرتمک  رب  هک  تسنآ  زا  رت  نوزفا  وت  ناسحا  و 

ادخ زا  وکین ، ياطع  تساوخرد 

ِهَداَفِّرلا َنْسُح  َُکلَأْسَأ  ...اَذ  اَنَأ  اَهَف 

25/46 .مهاوخ یم  وت  زا  وکین  ییاریذپ  هک  منم  کنیا  سپ 

شنیرفآ ندنادرگ  وکین 

َعَنَص اَم  َْعنُص  َنَسْحَأ  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

21/47 .ْدنادرگ کین  دیرفآ ، هک  ار  هچنآ  شنیرفآ  هکنآ  ییوت 

اه یکین  هب  ادخ ، تسد  ندوب  هدوشگ 

َكَدَی ِتاَْریَْخلِاب  َتْطََسب  َکَناَْحبُس 
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.يا هدوشگ  اه  یکین  هب  ار  تتسد  یهّزنم ! كاپ و 

25/47

دنوادخ یکین  ناسحا و  اب  ربارب  یساپس 

َکَْعنُص يِزاَُوی  اًدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 

34/47 .دنک يربارب  وت ، فطل  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس  و 

وا هب  کین  نامگ  دنوادخ و  برق  بلط 

َِهباَنِْإلِاب َِکلَذ  ُْتعَْبتَأ  َُّمث  .ِِهب  ِبُّرَقَّتلِاب  اَّلِإ  َْکنِم  ٌدَحَأ  ُبُْرقَی  َال  اَِمب  َْکَیلِإ  ُْتبَّرَقَت  ...ْدَقَف  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ُهُومَّدَـق  اَم  ْمِّدَـقُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو  َو 
َِکب ِّنَّظلا  ِنْسُح  ...َْکَیلِإ َو 

وت هب  دوش  یمن  کیدزن  يدحا  هچنآ  هب  یلو  مداتسرفن ، شیپ  دنا ، هداتسرف  شیپ  اهنآ  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياهراک  نم  هچرگ  انامه  و 
هناور نآ  یپ  رد  ار ، وت  هب  یناـمگ  شوخ  وت و  يوـس  هب  تشگزاـب  سپـس  .ما  هتـسج  یکیدزن  وـت  هب  نآ ، هب  نتـسج  یکیدزن  اـب  زج 

73و72/47 .ما هتخاس 
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یکین ریخ و  زا  ندنام  هرهب  یب 

ُهَْدنِع اَم  َْریَخ  ِینَعَنَم  ْنَم  َجاَرِْدتْسا  ِیل  َِکئاَْلمِِإب  ِینْجِرْدَتْسَت  َال  َو 

90/47 .هدنادرگ هرهب  یب  تسا ، شدزن  هچنآ  یکین  زا  ارم  هک  یسک  ندومن  ریگلفاغ  دننامه  .نکن  ریگلفاغ  تنداد ، تلهم  اب  ارم  و 

هدنب يارب  تاریخ ، هار  ندنادرگ  ناسآ 

َْکَیلِإ ِتاَْریَْخلا  َکَلْسَم  ِیل  ْلِّهَس  َو 

94/47 .نادرگ ناسآ  نم  يارب  ار  دوخ  يوس  هب  تاریخ  هار  و 

هدنب يارب  تاریخ ،  هب  نتفرگ  یشیپ  ندنادرگ  ناسآ 

َتْرَمَأ ُْثیَح  ْنِم  اَْهَیلِإ  َهََقباَسُْملا  َو  َْکَیلِإ ، ِتاَْریَْخلا  َکَلْسَم  ِیل  ْلِّهَس  َو 

94/47 .نادرگ ناسآ  نم  يارب  يا ، هداد  نامرف  هک  یتهج  زا  ار  اهنآ  هب  نتفرگ  یشیپ  دوخ و  يوس  هب  تاریخ  هار  و 

هدنب رد  يریخ  ندوبن 

ِهِیف َْریَخ  َال  ْنَم  َلاَسْرِإ  َكِدَی  ْنِم  ِیْنلِسُْرت  َال  َو 

103/47 .تسین يریخ  وا  رد  هک  یسک  ندرک  اهر  دننامه  نکن  اهر  دوخ  دزن  زا  ارم  و 

هدیدنسپ لاعفا  تانسح و  هدننک  لطاب 

ِتاَنَسَْحلا ُِطبُْحی  اَّمَع  ِعاَْلقِْإلا  َقْوَط  ِیْنقِّوَط  َو 

106/47 .زادنا مندرگ  هب  هدرک ، لطاب  ار  اه  یکین  هچنآ  زا  نتشادرب  تسد  ِقوط  و 

وکین رادرک  هب  هدنب ، ندومن  يرای 

ِلَمَْعلا ِنَسْحَتْسُم  ...یَلَع  یِّنِعَأ  َو 

.امرف ما  يرای  وکین  رادرک  نتشاد )  ) رب و 

113/47

ادخ ياه  یکین  هب  هدنب ، فارتعا 
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ََّیلِإ ُهَْتیَدْسَأ  اَِمب  َفِرَتْعَأ  ...ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  َو 

114/47 .میامن فارتعا  يا ، هدومن  تیانع  نم  هب  هچنآ  هب  هک  نک  ماهلا  نم  هب  و 

یکین هب  ادخ ، ندوب  هدنهددوس 

ِناَسْحِْإلِاب ُدَوْعَأ  ...َکَّنَأ  ...ُمَلْعَأ 

.یتسه رت  هدنهددوس  ْناسحا  هب  وت  هک  مناد  یم 

116/47

وکین لامعا  هلیسو  هب  ندشن  كاله 

َْکَیلِإ ُُهْتیَدْسَأ  اَِمب  ِینِْکلُْهت  َال  َو 

116/47 .نکن كاله  ارم  ما ، هدومن  ییوکین  هک  هچنآ  هلیسو  هب  و 

ناگدنیآ نیب  رد  کین ، هزاوآ  رکذ و  نتشاد 

َنیِرِخْآلا ِیف  اًیِماَن  اًرْکِذ  َو  َنیِِرباَْغلا ، ِیف  ٍقْدِص  َناَِسل  ِیل  ْلَعْجا  َو 
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127/47 .هد رارق  ناگدنیآ  رد  کین  هزاوآ  ناگدنامزاب و  رد  وکین  دای  نم  يارب  و 

ناسحا زا  هدنب ، بیصن  نتخاس  ناوارف 

َِکلاَْضفِإ ْنِم  ِناَسْحِْإلا  َظوُظُح  َّیَلَع  ْرِّفَو  َو 

129/47 .نادرگ ناوارف  دوخ  لضف  هب  ناسحا ، زا  ارم  بیصن  و 

تیصعم اب  هدنب ، کین  ياهراک  یگتخیمآ 

َِکتَیِصْعَم ْنِم  اَُهبوُشَی  اَِمب  ِیتاَنَسَح  ِْطبُْحت  َال 

131/47 .نکن لطاب  تا ، ینامرفان  هب  نتخیمآرد  اب  ارم  کین  ياهراک 

نانمؤم نیب  رد  یکین ، میسقت 

ُْهنِم ِیبیِصَن  یِّظَح َو  َرِّفَُوت  ْنَأ  ...ٍْریَخ  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَسَق  اَمْهَم  ...اَنَّبَر  َّمُهَّللا  َُکلَأْسَأ 

بیصن هرهب و  ییامن ، یم  تمسق  یکین  تنامیا ، اب  ناگدنب  نایم  هاگره  هک  میامن  یم  تساوخرد  وت  زا  ام ، راگدرورپ  يا  ادنوادخ ،
2/48 .نادرگ دایز  نآ  زا  ارم 

ریخ اب  نانمؤم ، رب  ندراذگ  ّتنم 

َرِّفَُوت ْنَأ  ...َْکَیلِإ  ِِهب  ْمِهیِدـْهَت  ْمِْهیَلَع  ِِهب  ُّنُمَت  ٍْریَخ  ْوَأ  ...ٍهَِیفاَع  ْوَأ  ٍْریَخ  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَـسَق  اَـمْهَم  ...اَـنَّبَر  َّمُهَّللا  َکـُلَأْسَأ 
ُْهنِم ِیبیِصَن  یِّظَح َو 

ای یکین  تنامیا ، اب  ناگدنب  نایم  هاگره  هک  میامن  یم  تساوخرد  وت  زا  ام ، راگدرورپ  يا  ادنوادخ ،

هرهب و ینک ، یم  تیادـه  دوخ  يوس  هب  ار  نانآ  هلیـسو  نیدـب  ینک و  یم  تیانع  ناشیا  هب  ار  يریخ  ای  ییامن  یم  تمـسق  ار  تیفاع 
.نادرگ دایز  نآ  زا  ارم  بیصن 

2/48

نانمؤم هب  ترخآ ، ایند و  زا  يریخ  ياطع 

یِّظَح َو َرِّفَُوت  ْنَأ  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدـلا َو  ِْریَخ  ْنِم  اًْریَخ  ِِهب  ْمِهیِطُْعت  ْوَأ  ...ٍْریَخ  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  َكِداَبِع  َْنَیب  َتْمَـسَق  اَـمْهَم  ...اَـنَّبَر  َّمُهَّللا  َکـُلَأْسَأ 
ُْهنِم ِیبیِصَن 
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زا يریخ  ای  ییامن  یم  تمـسق  یکین  تنامیا ، اب  ناگدـنب  نایم  هاگره  هک  میامن  یم  تساوخرد  وت  زا  اـم ، راـگدرورپ  يا  ادـنوادخ ،
2/48 .نادرگ دایز  نآ  زا  ارم  بیصن  هرهب و  ینک ، یم  اطع  ناشیا  هب  ار  ترخآ  ایند و  ياهریخ 

ادخ بناج  زا  زج  یکین ، هب  ندیسرن 

َْکنِم اَّلِإ  ُّطَق  اًْریَخ  ْبِصُأ  َْمل  یِّنِإَف 

4/48 .ما هدیسرن  وت  بناج  زا  زج  يریخ  هب  زگره  هک  یتسرد  هب  سپ 

قولخم ناسحا  یکین و  بلط 

ِِهتَِزئاَج ِِهْلیَن َو  َبَلَط  ِِهِلفاََون َو  ِهِْدفِر َو  َءاَجَر  ٍقُولْخَم  َیلِإ  ٍهَداَفَِول  ...َأَّبَعَت  َأَّیَهَت َو  ْنَم  َّمُهَّللا 

شـشخب و ِتساوخرد  اطع و  هلـص و  هب  هک  دیما  نیدب  دوش ، دراو  یقولخم  رب  ات  دنک  یم  هدامآ  اّیهم و  ار  دوخ  یـسک  ره  ادنوادخ ،
.دوش لئان  وا  ناسحا 

5/48
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یهلا ناسحا  تساوخرد  يارب  ندش  اّیهم 

َِکتَِزئاَج َِکْلیَن َو  َبَلَط  َكِْدفِر َو  َكِْوفَع َو  َءاَجَر  ...ِیتَِئبْعَت  ِیتَِئیْهَت َو  َمْوَْیلا  َِتناَک  َيَالْوَم  اَی  َْکَیلِإَف 

ناسحا ششخب و  ِتساوخرد  هلص و  شزرمآ و  هب  هک  دیما  نیدب  .میآ  وت  يوس  هب  ات  هتشگ  هدامآ  اّیهم و  زورما  نم ، رورـس  يا  سپ 
5/48 .موش لئان  وت 

یهلا تمحر  ناسحا  و  هانگ ، رب  رارصا 

ِهَرِفْغَْملا ِهَمْحَّرلِاب َو  ْمِْهیَلَع  َتْدُع  ْنَأ  ِمْرُْجلا  ِمیِظَع  یَلَع  ْمِِهفوُکُع  ُلوُط  َکْعَنْمَی  َْمل  َُّمث 

7/48 .تشادنزاب ییامن ، ناسحا  شزرمآ  تمحر و  ناشیا  هب  هکنیا  زا  ار  وت  گرزب ، ياه  مرج  رب  نانآ  ِرایسب  رارصا  سپس 

یهلا تمحر  اب  هدنب ، هب  ندومن  ناسحا 

َِکتَمْحَِرب َّیَلَع  ْدُع 

8/48 .نک یکین  نم  رب  ْتتمحر  هب 

ترخآ یکین  ریخ و  و  ادخ ، لضف 

اَهِمیِعَن ِهَرِخْآلا َو  ِْریَِخب  َِکلَذ  ْلِص  ...َكَْدنِع َو  اَم  ِهَعَس  َِکلْضَف َو  ْنِم  ِینْدِز  َو 

28/48 .نادرگ هتسویپ  شناوارف  تمعن  ترخآ و  ریخ  هب  ار  نآ  .ازفیب و  تسوت ، دزن  هچنآ  یخارف  لضف و  زا  میارب  و 

هدنب يارب  یهلا ، مکح  نداد  رارق  ریخ 

ُْهنِم یِضْقَت  امِیف  ِیل  ْرِخ  َو 

28/48 .هد ریخ  ینک ، یم  مکح  میارب  نآ  زا  هچنآ  رد  نم  هب  و 

هدنب هب  کین ، ياطع 

ُْتیَصَعَف َلیِمَْجلا  َْتیَْلبَأ  َو 

.مدرک ینامرفان  سپ  يدومن ، وکین  ياطع  و 

1/49
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وکین ياه  نامگ  هدنریذپ  ادخ ،

َْتقَّقَح ٍنَسَح  ٍّنَظ  ْنِم  ْمَک  َو 

.یتسویپ تقیقح  هب  هک  وکین  نامگ  رایسب  هچ  و 

12/49

ادخ بناج  زا  یناسحا ،

َْکنِم ًالُّوَطَت  اًماَْعنِإ َو  َِکلَذ  ُّلُک  ...َْتقَّقَح  ٍنَسَح  ٍّنَظ  ْنِم  ْمَک  َو 

.تسوت بناج  زا  ناسحا  تمعن و  اهنآ  همه  .یتسویپ  تقیقح  هب  هک  وکین  نامگ  رایسب  هچ  و 

13و12/49

شناسحا زا  ادخ ، ندشن  هتشادزاب  هدنب و  يرادرکدب 

َِکناَسْحِإ ِماَْمتِإ  ْنَع  ِیتَءاَسِإ  َکْعَنْمَت  َْمل 

13/49 .تشادنزاب تناسحا  ندومن  مامت  زا  ار  وت  نم ، يرادرکدب 

1208 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2366 

http://www.ghaemiyeh.com


ششخب ناسحا و  ادخ ؛ راک 

...اًناَِنْتما اًناَسْحِإ َو  اَّلِإ  َيَالْوَم  اَی  َْتَیبَأ 

14/49 .يا هدرکن  يراک  ششخب  ناسحا و  زج  نم ، يالوم  يا  وت 

ساپس هب  ادخ  يراوازس  هدنب و  هب  یهلا  يوکین  ناسحا 

ََّیلِإ َکِعِینَص  ِنْسُح  یَلَع  ٌلْهَأ -  ِدْمَْحِلل  َْتنَأ  َو  َكُدَمْحَأ -  یَِهلِإ 

1/51 .نم هب  تا  یکین  ییوکین  رب  یساپس ، هتسیاش  وت  مرازگ و  ساپس  ار  وت  نم ، يادخ 

ساپس زا  وا  یناوتان  و  هدنب ، هب  ناسحا 

يِرْکُش ُْهنَع  ُزِْجعَی  اَم  يِْدنِع  َْتعَنَطْصا  ِدَقَف 

1/51 .تسا زجاع  نآ  يادا  زا  نم  رکش  هک  يدرک  یکین  نم  هب  نانچنآ  وت  سپ 

یهلا ناسحا  دوجو  مدع  هجیتن 

یِّظَح َزاَرْحِإ  ُْتغََلب  اَم  َّیَلَع  َِکئاَمْعَن  ُغُوبُس  ََّیلِإ َو  َُکناَسْحِإ  َال  َْول  َو 

2/51 .مدیسر یمن  دوخ  هرهب  هب  هاگچیه  دوبن ، نم  رب  تیاه  تمعن  یناوارف  نم و  هب  وت  ناسحا  رگا 

هدنب هب  یکین  زاغآ  ادخ و 

ِناَسْحِْإلِاب ِینَتْأَدَْتبا  َکَّنَِکل  َو 

.يدومن زاغآ  نم  ّقح  رد  ار  تناسحا  وت  یلو 

2/51

هدنب رب  ادخ ، گرزب  ياه  ناسحا 

يِْدنِع ََکل  ٍهَمیِرَک  ٍهَعِینَص  ْنِم  ْمَک  َو 

3/51! تسا نم  دزن  وت  يارب  هک  گرزب ، ِیکین  رایسب  هچ  و 

هدنب دزن  یهلا ، ناسحا  ندوب  وکین 
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ٌروُْربَم َّيََدل  َکُعِینَص  َو 

5/51 .تسا هدیدنسپ  نم  شیپ  تا  یکین  و 

اه مان  نیرتوکین 

یَنْسُْحلا ُءاَمْسَْألا  َُهل  ْنَم  اَی 

.تسوا يارب  اه  مان  نیرتوکین  هک  یسک  يا 

7/51

ترخآ ایند و  ریخ  زا  هدنب ، نتخاسن  مورحم 

يِرْکُش ِهَّلِِقل  َیلوُْألا  ِهَرِخْآلا َو  َْریَخ  ِیْنمِرَْحت  اَلَف  یَِهلِإ 

13/51 .نادرگن هرهب  یب  ایند  ترخآ و  ریخ  زا  مکدنا ، ساپس  رطاخ  هب  ارم  سپ  نم ، يادخ 

هدنب يرادرکدب  و  یهلا ، ناسحا 

ِیتَءاَسِإ یَلَع  َِکناَسْحِِإب  ...ْدُع 

4/53 .نک یفالت  ما  يرادرکدب  رب  تناسحا  اب 

هدش هتشون  هدنب ) هرابرد   ) هچنآ یکین 

اَلَخ ْدَق  ٍباَتِک  ِْریَخ  ْنِم  َُکلَأْسَأ 

5/54 .میامن یم  تساوخرد  ار  هتشذگ  هدش و  هتشون  هچنآ  یکین  وت  زا 
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و

یعطق بجاو 

تابجاو ياهاج  رد  ناگدنب ، یگنوگچ 

ِهِضوُُرف ِلِزاَنَم  ...ِیف  ْمُه  َْفیَک  ُرُْظنَی  َو 

.دنا هنوگچ  شتابجاو  ياهاج  رد  اهنآ  درگن  یم  و 

7/6

یهلا تابجاو  تیاعر  هدنب و  هودنا 

َکِضوُُرف ِدُهاَعَت  ْنَع  ِماَم  _ ِتْهِالِاب ِیْنلَغْشَت  َال  َو 

9/7 .رادمزاب دوخ  تابجاو  تیاعر  زا  هودنا  مغ و  ببس  هب  ارم  و 

ناگراچیب ياعد  تباجا  ندنادرگ  بجاو 

ْمُهََتباَجِإ َْتبَجْوَأ  َنیِذَّلا  َنوُّرَطْضُْملا  ُنَْحن  َکَناَْحبُس 

4/10 .يا هدنادرگ  بجاو  ار  اهنآ  تباجا  هک  میناگدنامرد  ام  وت ! یهّزنم  كاپ و 

هدنب يارب  ادخ ، مشخ  ندنادرگ  بجاو 

؟ َکَطْخُس اَذَه  یِماَقَم  ِیف  ِیل  َْتبَجْوَأ  ْمَأ  ُْتبَسَتْکا ...؟ اَم  ِءوُِسب  َكَْدنِع  يِراَْرقِإ  یَِهلِإ ، اَی  ِینُعَْفنَی ، ْلَهَف 

؟ يا هداد  رارق  نم  رب  ار  دوخ  مشخ  مهاگیاج  رد  ای  دهد ؟ یم  دوس  ارم  ما ، هداد  ماجنا  هک  يا  يدب  هب  رارقا  وت  دزن  ایآ  نم  يادخ  يا 
6/12

هدش بجاو  هچنآ  ندیشخب 

ََکل َّیَلَع  ُبِجَی  اَم  ِیل  ْبَه  َو 

.شخبب نم  هب  تسا ، بجاو  نم  رب  وت  زا  هچنآ  و 

15/12
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شزرمآ بوجو  هدنب و  یگتسیاش 

ٍقاَقِْحتْسِاب ِیل  ٍبِجاَو  ُْریَغ  َِکلَذ  َّنِإَف  ...َکَتَرِفْغَم  ُبِجْوَتْسَأ  َنیِح  ِیل  ُرِفْغَت  َْتنُک  ْنِإ  َو 

31/16 .تسین نم  ندوب  راوازس  زا  نآ  هک  یتسردب  سپ  مشاب ، وت  شزرمآ  بجوتسم  هک  یماگنه  يزرمایب  ارم  رگا  و 

تابجاو ماجنا  قیفوت 

...ََکل َّیَلَع  ُهَتْضَرَف  ِهِینَْتمَْزلَأ َو  اَم  َّلُک  یِّنَع  ِْضقا  َو 

6/22 .هد قیفوت  يا ، هدومن  بجاو  مزال و  نم  رب  هچنآ  ماجنا  هب  ارم  و 

تسا بجاو  ادخ  يارب  هچنآ  هب  لد ، شمارآ  نتفایرد  ببس 

َهَنِینْأَمُط اَضِّرلا َو  َحْوَر  یِـسْفَن  ْنِم  َفَّرَعَتَأ  یَّتَح  ...ِرْـسُْعلا  ِرُْـسْیلا َو  ِیف  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اَِمب  ََکل  ِرْکُّشلا  ِیف  يِریِـصْقَت  َدـْنِع  َّقَْحلا  ِیْنقُزْرا  َو 
...ََکل ُبِجَی  اَِمب  یِّنِم  ِسْفَّنلا 
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يزور ار  قح  هب ) فارتعا  ، ) مدومن یهاتوک  يا  هتشاد  ینازرا  نم  هب  یتخس  یناسآ و  رد  هک  ییاه  تمعن  هب  رکش  رد  هک  یماگنه  و 
11/22 .مبایرد تسا ، بجاو  وت  يارب  نآ ) رکش   ) هچنآ هب  تبسن  ار  دوخ  شمارآ  يدونشوخ و  میسن  ات  امرف ، ما 

دنزرف هب  نیدلاو ، هرابرد  تابجاو  ماهلا 

اًماَْهلِإ َّیَلَع  اَمَُهل  ُبِجَی  اَم  َْملِع  ِینْمِْهلَأ  َو 

3/24 .نک ماهلا  نم  هب  تسا ، بجاو  نم  رب  نانآ  ّقح  رد  هک  ار  هچنآ  نتخومآ  و 

قلخ رب  نانمؤم ، يارب  یّقح  ندنادرگ  بجاو 

ِِهبَبَِسب ِْقلَْخلا  یَلَع  َّقَْحلا  اََنل  َْتبَجْوَأ  اَمَک  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 

.يدومن بجاو  قلخ  رب  یّقح  ام  يارب  وا  ببس  هب  هکنانچ  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

4/24

هدوب بجاو  دنزرف  هرابرد  هچنآ  زا  نیدلاو ، یهاتوک 

اَمَُهل ُُهْتبَهَو  ْدَقَف  ٍبِجاَو  ْنِم  ُْهنَع  ِیب  اَرَّصَق  ْوَأ  ...ٍلْوَق  ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَیَّدَعَت  اَم  َّمُهَّللا َو 

ناـشیا هب  ار  نآ  سپ  دـنا ، هدرک  یهاـتوک  یبجاو  زا  نم  هب  تبـسن  اـی  دـنا  هدومن  يّدـعت  نتفگ ، نخـس  رد  نم  رب  هچنآ  ادـنوادخ و 
9/24 .مدیشخب

دنزرف رب  نیدلاو ، ّقح  بوجو 

ٍلْدَِعب اَمُهَّصاَقُأ  ْنَأ  ْنِم  ...َّیَلَع  اقَح  ُبَجْوَأ  اَمُهَف 

10/24 .مریگ صاقت  نانآ  زا  لدع  اب  هک  تسا  نآ  زا  رت  بجاو  نم  رب  ناشیا  ّقح  سپ 

تسا بجاو  دنزرف  رب  نیدلاو  هرابرد  هچنآ  كرد  مدع 

اَمَُهل َّیَلَع  ُبِجَی  اَم  ُكِرْدُأ  َال  ...َتاَْهیَه 

11/24 .مبای یمنرد  ار  تسا  بجاو  نم  رب  ناشیا  يارب  هچنآ  تاهیه !

ناشتساوخرد زا  شیپ  تسا ، مزال  ناگیاسمه  يارب  هچنآ  ياطعا 

ِلاَءوُّسلا َْلبَق  ْمَُهل  ُبِجَی  اَم  ِءاَطْعِإ  ...ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 
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تـساوخرد زا  شیپ  تسا  يرورـض  نانآ  يارب  هچنآ  ندرک  اطع  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنـس و  نتـشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 
.هد قیفوت  نانآ ،

2/26

دناد یم  بجاو  دوخ  ناشیوخ  يارب  هدنب ، هچنآ  نتسناد  مزال  ناگیاسمه ، يارب 

ِیتَّماَِحل ُبِجوُأ  اَم  ْمَُهل  ُبِجوُأ  ...َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 

.منادب مزال  اهنآ  يارب  مناد ، یم  مزال  مناشیوخ  يارب  ار  هچنآ  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادنوادخ  و 

3/26
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بئات يارب  ادخ ، ّتبحم  نتشگ  بجاو 

َتْطَرَش اَمَک  َکَتَّبَحَم  ِیل  ْبِجْوَأ  ...َتْدَعَو َو  اَمَک  ِیَتبَْوت  ْلَْبقاَف 

15/31 .نادرگ بجاو  میارب  ار  دوخ  یتسود  يا ، هدرک  طرش  هک  روط  نامه  ریذپب و  ار  ما  هبوت  يداد ، هدعو  هک  هنوگنامه  سپ 

َکَتَّبَحَم ْمَُهل  َْتبَجْوَأ  َنیِذَّلا  َنِیباَّوَّتلا  َنِم  َكَْدنِع  اَْنلَعْجا  َو 

54/45 .يا هدومن  بجاو  اهنآ  يارب  ار  تا  یتسود  هک  هد  رارق  یناگدننک  هبوت  زا  دوخ  دزن  رد  ار  ام  و 

یهلا تابجاو  هدننک  عیاض  ندش  كاله 

َکَلَه اَهَعَّیَض  ْنَم  ِیتَّلا  َکِضوُُرف  اَشاَح  ٌهَّنُس  اَِهئاَیْحِِإب  َّیَلَع  ِیْنُثت  َال  َو 

تکـاله هب  دادـن ، ماـجنا  ار  نآ  هـک  ره  هـک  وـت ، تاـبجاو  رگم  دیاتـس ، یم  ارم  شنتخاـس  هدـنز  رطاـخ  هـب  یّبحتـسم  لـمع )  ) هـن و 
17/32 .دسر

یهلا تابجاو  طیارش  زا  هدنب ، تلفغ 

َکِضوُُرف ِِفئاَظَو  ْنِم  ُْتلَفْغَأ  اَم  ِرِیثَک  َعَم  ٍهَِلفاَن  ِلْضَِفب  َْکَیلِإ  ُلَّسََوتَأ  ُتَْسل  َو 

18/32 .مدومن تلفغ  تابجاو  طیارش  زا  يرایسب  زا  هکنآ  اب  میوج ، یمن  لّسوت  تیوس  هب  ّبحتسم  لمع )  ) ِتلیضف اب  هاگ  چیه  نم  و 

هدنب رب  رگید ، يرکش  ندش  بجاو 

اًرْکُش ُهُمِْزُلی  اَم  َِکناَسْحِإ  ْنِم  ِْهیَلَع  َلَصَح  اَّلِإ  ًهَیاَغ  َكِرْکُش  ْنِم  ُُغْلبَی  َال  اًدَحَأ  َّنِإ  َّمُهَّللا 

( يرگید  ) رکش ار  وا  هک  دروآ  تسد  هب  يزیچ  وت  ناسحا  زا  هکنآ  رگم  دسر ، یمن  تا  يرازگرکش  تیاهن  هب  یسک  انامه  ادنوادخ 
1/37 .دیآ مزال 

ناگدنب يرازگرکش  شاداپ  نتشگ  بجاو 

َکَنوُد ُْهنِم  ِعاَِـنْتمِالا  َهَعاَِطتْـسا  اوُـکَلَم  ٌْرمَأ  ...ْمَُهباَوـَث  ِْهیَلَع  َْتبَجْوَأ  يِذَّلا  َكِداَـبِع  َرْکُـش  َّنَأَـک  یَّتَـح  ِهِیف  ُعاَُـطت  اَـم  ِلـِیلَق  یَلَع  ُبِیثـُت  َو 
ْمُهَْتیَفاَکَف

 - يدـنادرگ مزال  ار  اهنآ  شاداپ  هک  تناگدـنب -  يرازگرکـش  ایوگ  هکنیا  ات  .یهد  یم  شاداپ  دوش ، وت  زا  هک  یتعاط  ْكدـنا  رب  و 
6/37 .يا هداد  دزم  ار  اهنآ  ور  نیا  زا  سپ  .دنتشاد  ار  نآ  زا  يراددوخ  ییاناوت  وت ، نودب  نانآ  هک  تسا  يراک 
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نمؤم ّقح  بحاص  ِمزال  ِّقح  ندرکن  ادا 

ُهْرِّفَوُأ ْمَلَف  ٍنِمْءوُِمل  ِینَمَِزل  ٍّقَح  يِذ  ِّقَح  ْنِم  ...َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

ادا یماـمت  هـب  ار  نآ  سپ  يدوـب ، هدـنادرگ  مزـال  نـم  رب  هـک  ینمؤـم  رادـقح  ِّقـح  زا  مروآ  یم  رذـع  وـت  هاـگرد  هـب  نـم  ادـنوادخ 
1/38 .مدرکن

یهلا ّتبحم  هدننک  بجاو  هبوت 

َکَتَّبَحَم ِیل  ُبِجُوت  ًَهبَْوت  ...ِتاَّلَّزلا  َنِم  ِهِیف  ُْتعَقَو  اَم  یَلَع  ِیتَماَدَن  ْلَعْجا  َو 
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3/38 .دَنادرگ مزال  نم  هب  تبسن  ار  وت  یتسود  هک  هد  رارق  يا  هبوت  مدش ، راچد  نآ  هب  هک  ییاه  شزغل  زا  ار  ما  ینامیشپ  و 

یهلا نامرف  مکح و  ندش  بجاو 

َکُمْکُح َُهل  ُبِجُوی  اَم  ِیِنق  َُّمث 

5/39 .رادهگن دنادرگ ، یم  بجاو  ار  وت  مکح  هچنآ  زا  ارم  سپس 

زامن تابجاو  رب  ناگدنب ، ندومرف  هاگآ 

َتْضَرَف ِیتَّلا  اَهِضوُُرف  َو  َتْدَّدَح ، ِیتَّلا  اَهِدوُدُِحب  ِسْمَْخلا  ِتاَوَلَّصلا  ِتِیقاَوَم  یَلَع  ِهِیف  اَنِْفق  َو 

8/44 .امرف هاگآ  يدرک ، بجاو  هک  شتابجاو  يدومن و  صخشم  هک  شدودح  اب  هناگجنپ ، ياهزامن  تاقوا  رب  نآ  رد  ار  ام  و 

هتشگ بجاو  یهلا ، تعاط  رد  ناگدنشوک  يارب  هچنآ  دننامه  یبوجو 

َِکتَعاَط ِیف  ِهََغلاَبُْملا  ِلْهَِأل  َْتبَجْوَأ  اَم  ِهِیف  اََنل  ْبِجْوَأ  َو 

.نادرگ مزال  يا ، هدرک  مزال  تتعاط  رد  نارگ  ششوک  يارب  هچنآ  هام ،)  ) نیا رد  ام  يارب  و 

12/44

صاخ تابجاو  هلمج  زا  ناضمر ، هام 

...َناَضَمَر َرْهَش  ِضوُرُْفلا  َْکِلت  ِِصئاَصَخ  ...ْنِم  َْتلَعَج  َْتنَأ  َّمُهَّللا َو 

20/45 .يداد رارق  ار  ناضمر  هام  هصوصخم ، تابجاو  زا  وت  ادنوادخ و 

ناضمر هام  رد  هزور ، ندومن  بجاو 

ِماَیِّصلا َنِم  ِهِیف  َتْضَرَف  َو 

20/45 .يدرک بجاو  نآ  رد  ار  هزور  و 

ناضمر اب  نامیپ ، ظفح  موزل 

ُظوُفْح _ َْملا ُماَمِّذلا  َُهل  اَنَمَِزل  ...ْنَم  َعاَدِو  ُهوُعِّدَُوم  ُنْحَنَف 

23/45 .میراد هگن  نامیپ  وا  يارب  تسا  مزال  ام  رب  هک  یسک  زا  عادو  مییوگ ، یم  عادو  ار  نآ  سپ 
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ادخ يدونشوخ  هدننادرگ  بجاو  ِبّرقت 

َكِدْجُو ْنِم  ُهَْلثِم  اََنل  ْبَهَف  ...َُهل  َكاَضِر  ْتَبَجْوَأ  ٍَهبْرُِقب  َْکَیلِإ  َبَّرَقَت  ...ْنَم  َّمُهَّللا َو 

زا سپ  هدـنادرگ ؛ مزال  وا  يارب  ار  وت  يدونـشوخ  هک  هتـسج ، برقت  وت  يوس  هب  يروآ  برقت  لـمع  هلیـسو  هب  سک  ره  ادـنوادخ و 
50/45 .شخبب ام  هب  ار  نآ  دننام  تدوخ ، دزن  يرگناوت ) )

( تمعن  ) یناوارف هدننادرگ  بجاو  یساپس 

ِهِرُوفُِوب َدیِزَْملا  َکِمَرَِکب  ُبِجُوی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

.دَنادرگ مزال  ار  تمعن )  ) یناوارف تمرک ، هارمه  هب  شا  يرایسب  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

48و36/47

مالسلا هیلع  ماما  تعاطا  بوجو 
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ُهَتَعاَط َتْضَرَْتفا  َو 

60/47 .يدنادرگ بجاو  ار  وا  يربنامرف  و 

هدش عیرشت  ِدصاقم  زا  تابجاو ، رییغت 

َکِعاَرْشَأ ِتاَهِج  ْنَع  ًهَفَّرَُحم  َکَِضئاَرَف  ...َنْوَرَی  ...َنِیبُوْلغَم  َكُءواَفَلُخ  َُکتَْوفِص َو  َداَع  یَّتَح  ...

9/48 .تسا هدش  فیرحت  يا ، هداهن  نوناق  هک  یتاهج  زا  تتابجاو  دننیب  یم  هدش ، بولغم  وت ، نانیشناج  ناگدیزگرب و  هکنیا  ات  ...

ادخ بناج  زا  نایاوشیپ ، تعاطا  بوجو 

ْمُهَتَعاَط َتْمَتَح  َنیِذَّلا  ِهَِّمئَْألا  َو  َِکلوُسَِرب ، ِقیِدْصَّتلا  ...ِلْهَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َو 

12/48 .هد رارق  يدومن ، بجاو  ار  ناشتعاطا  هک  یناماما  تربمایپ و  هب  نارادرواب  زا  ارم  و 

ناگدیرفآ همه  رب  ادخ ، ّقح  ندوب  بجاو 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ...َکِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  ِبِجاَْولا  َکِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ 

دورد دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هک  مهاوـخ  یم  وـت  زا  يراد ، تناگدـیرفآ  هـمه  رب  هـک  دوـخ  بـجاو  ّقـح  نآ  هـب  نـم ، يادـخ 
10/52 .یتسرف

نتشامگ نتشاداو 

هّرد يداو 

یتسس یگتفراو 

دماشیپ هعقاو 

نتشاذگاو

دوخ رایتخا  هب  سوفن ، نتشاذگناو 

اَهِراَِیتْخا اَنِسوُُفن َو  َْنَیب  َِکلَذ  ِیف  ِّلَُخت  َال  َو 

4/9 .راذگماو دوخ  رایتخا  هب  ار  ام  سوفن  هاگنآ ، رد  و 
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هدنب رد  یتشز ، يوخ  نتشاذگناو 

اَهَتْحَلْصَأ اَّلِإ  یِّنِم  ُباَُعت  ًهَلْصَخ  ْعَدَت  َال  َّمُهَّللا 

6/20 .ییامن شحالصا  هکنآ  رگم  راذگناو ، كانبیع  یتلصخ  رد  ارم  ادنوادخ 

هدنب رد  شنزرس ، بجوم  ِبیع  نتشاذگناو 

اَهَْتنَّسَح اَّلِإ  اَِهب  ُبَّنَوُأ  ًهَِبئاَع  ...ْعَدَت  َال  َّمُهَّللا 

6/20 .ینادرگ شیوکین  هکنآ  رگم  راذگماو ، موش  شنزرس  نادب  هک  یبیع  رد  ارم  ادنوادخ 

هدنب رد  مامتان ، هدیدنسپ  يوخ  نتشاذگناو 

اَهَتْمَْمتَأ اَّلِإ  ًهَِصقاَن  َِّیف  ًهَموُرْکُأ  ...ْعَدَت  َال  َّمُهَّللا 

.ییامرف شلماک  هکنآ  رگم  راذگماو ، دشاب  صقان  نم  رد  هک  يا  هدیدنسپ  يوخ  رد  ارم  ادنوادخ 

6/20
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ناراذگ تعدب  نتشاذگاو 

ِعَِدْبلا ِلْهَأ  ِْضفَر  ...ِهَعاَّطلا َو  ِماَوَِدب  ِیل  َِکلَذ  ْلِمْکَأ  َو 

.نادرگ لماک  تعدب ، لها  ندراذگورف  یگشیمه و  تعاطا  اب  نم  يارب  ار  فاصوا )  ) نیا و 

10/20

ادخ قلخ  هب  هدنب ، نتشاذگناو 

َکِْقلَخ َیلِإ  ِیْنلِکَت  َال  َو 

2/22 .راذگناو تقلخ  هب  ارم  و 

وا یناوتان  هدنب و  ندراذگاو  دوخ  هب 

اَُهتَحَلْصَم ِهِیف  اَم  ِْمقُأ  َْمل  اَْهنَع َو  ُتْزَجَع  یِسْفَن  َیلِإ  ِینَْتلَکَو  ْنِإ  َکَّنِإَف  يِرُومُأ ، ِعیِمَج  ِیف  ِیل  ْرُْظنا  َو 

نآ رد  نم  تحلـصم  ار  هچنآ  مزجاع و  نآ  ماـجنا  زا  يراذـگاو ، دوخ  هب  ارم  رگا  هک  .اـمرف  رظن  نم  دوس )  ) هب میاـهراک  ماـمت  رد  و 
.مهدن ماجنا  تسا ،

3/22

هدنب ندراذگاو  قلخ  هب 

ِینوُمَّهََجت َکِْقلَخ  َیلِإ  ِینَْتلَکَو  ْنِإ  َو 

3/22 .دننک ییور  شرت  نم  اب  يراذگاو ، تناگدیرفآ  هب  ارم  رگا  و 

وا زا  تردق  يرانکرب  شناوت و  هب  هدنب  يراذگاو 

َناََکل ...ِیلْوَح  َیلِإ  ِتَالاَْحلا  َْکِلت  ِیف  ِّبَر  اَی  ِیْنلِکَت  َْول  َو 

ًالِزَتْعُم یِّنَع  ُلْوَْحلا 

25/32 .تفرگ یم  هرانک  نم  زا  ناوت  انامه  يدراذگ ؛ یماو  مدوخ  ییاناوت  هب  لاوحا  نآ  رد  ارم  رگا  نم ، راگدرورپ  يا  و 

هدنب نتشاذگناو  دوخ  هب 
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ِهِیف َْریَخ  َال  ْنَم  َلاَسْرِإ  َكِدَی  ْنِم  ِیْنلِسُْرت  َال  َو 

103/47 .تسین يریخ  وا  رد  هک  یسک  ندرک  اهر  دننامه  نکن  اهر  دوخ  دزن  زا  ارم  و 

دوخ ییاناوت  هب  هدنب ، نتشاذگناو 

َِکتَُّوق َِکلْوَح َو  َنوُد  ِیتَُّوق  ِیلْوَح َو  َیلِإ  ِیْنلِکَت  َال 

113/47 .راذگماو تدوخ  يورین  ییاناوت و  نودب  مدوخ  يورین  ییاناوت و  هب  ارم 

هدنب ناهانگ  نتشاذگناو  حوصن و  هبوت 

ًهَریِرَس َال  ًهَِیناَلَع َو  اَهَعَم  ْرَذَت  َال  َو  ًهَرِیبَک ، َال  ًهَریِغَص َو  ًابُونُذ  اَهَعَم  ِْقُبت  َال  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  َّیَلَع  ُْبت  َو 

ار ناـهن  راکـشآ و  ناـهانگ )  ) نآ اـب  هتـشاذگن و  یقاـب  ار  گرزب  کـچوک و  ناـهانگ  نآ  اـب  هـک  یـصلاخ  هبوـت  هـب  هد ، ما  هبوـت  و 
126/47 .يراذگناو

دنلب الاو 

ردام ردپ و  نیدلاو 

ادخ ناسحا  نیدلاو و  هب  ندیشخب  يرترب 
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اهنآ هب 

َْکیََدل ِهَماَرَْکلِاب  َّيَِدلاَو  َّمُهَّللا  ِصُصْخا  َو 

2/24 .هد صاصتخا  دوخ  دزن  ِتمارک  هب  ارم  ردام  ردپ و  ادنوادخ ، و 

نیدلاو يارب  ادخ ، زا  هژیو  ياه  شاداپ  تساوخرد 

ِینُمِْهُلت اَِمب  ِیْنلِمْعَتْـسا  َُّمث  اًماَمَت ، ِهِّلُک  َِکلَذ  َْملِع  ِیل  ْعَمْجا  َو  اًماَْهلِإ ، َّیَلَع  اَمَُهل  ُبِجَی  اَم  َْملِع  ِینْمِْهلَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
ِهِینَتْمَْهلَأ امِیف  ِفوُفَْحلا  ِنَع  ِیناَکْرَأ  َلُْقثَت  َال  َو  ِهِینَتْمَّلَع ، ٍءْیَش  ُلاَمِْعتْسا  ِینَتوُفَی  َال  یَّتَح  ِهِْملِع  ْنِم  ِینُرِّصَُبت  امِیف  ِذوُفُّنِلل  ِینْقِّفَو  َو  ُْهنِم ،

نتـسناد نک و  ماهلا  نم  هب  تسا ، بجاو  نم  رب  نانآ  ّقح  رد  هک  ار  هچنآ  نتخومآ  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ 
شنتـسناد هب  هچنآ  ماجنا  يارب  ارم  .راداو و  ینک ، یم  ماهلا  نم  هب  هچنآ  هب  ارم  هاگنآ  .امن  مهارف  نم  يارب  لـماک  روط  هب  ار  نآ  همه 

هدومرف ماهلا  نم  هب  ار  نآ  هچنآ  ِماجنا  زا  میاضعا  دورن و  متـسد  زا  یتخومآ ، نم  هب  هچنآ  نداد  ماجنا  ات  .هد  قیفوت  ینک ، یم  میاـنیب 
.دوشن 3/24 نیگنس  يا ،

ِهَدـْقَر ْنِم  ِیْنیَِعل  َّرَقَأ  اَمِِهب  يِِّرب  َّيَدـِلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو  ِفوُؤَّرلا ، ِّمُْألا  َِّرب  اَـمُهَُّربَأ  َو  ِفوُسَْعلا ، ِناَْـطلُّسلا  َهَْبیَه  اَـمُُهباَهَأ  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 
یَلَع َمِّدَقُأ  َو  اَمُهاَوَه ، َياَوَه  یَلَع  َِرثوُأ  یَّتَح  ِنآْمَّظلا  َِهبْرَش  ْنِم  يِرْدَِصل  َجَْلثَأ  َو  ِناَنْسَْولا ،

َُرثَک ْنِإ  اَمِِهب َو  يِِّرب  َّلِقَتْسَأ  َو  َّلَق ، ْنِإ  ِیب َو  اَمُهَِّرب  َِرثْکَتْسَأ  اَمُهاَضِر َو  َياَضِر 

ِیکین دننامه  ود  نآ  اب  .مشاب و  كانمیب  هماکدوخ ، هاشداپ  زا  سرت  نوچمه  مردام ) ردپ و   ) ود ره  زا  هک  نادرگ  نانچ  ارم  ادنوادخ 
رت و شوخ  هدولآ ، باوخ  ِباوخ  زا  مرظن ، رد  ار  ود  نآ  هب  يراـکوکین  مرداـم و  ردـپ و  زا  تعاـطا  .منک و  یکین  ناـبرهم ، يرداـم 

يدونشوخ رب  ار  نانآ  يدونشوخ  مهد و  يرترب  دوخ  لیم  رب  ار  ناشیا  لیم  ات  .هد  رارق  رت  عوبطم  ماک ، هنشت  ندیشون  زا  ما  هنیس  يارب 
هچرگا ناشیا -  هرابرد  ار  دوخ  یکین  مرامـش و  رایـسب  دـشاب -  كدـنا  هچرگا  دوخ -  هرابرد  ار  ناشیا  یکین  مزادـنا و  مّدـقم  دوخ 

5/24 .منادب كدنا  دشاب -  رایسب 

اًقیِفَش اَمِْهیَلَع  َو  اًقِیفَر ، اَمِِهب  ِینْرِّیَص  َو  ِیْبلَق ، اَمِْهیَلَع  ْفِطْعا  َو  ِیتَکیِرَع ، اَمَُهل  ِْنلَأ  َو  یِماَلَک ، اَمَُهل  ْبِطَأ  َو  ِیتْوَص ، اَمَُهل  ْضِّفَخ  َّمُهَّللا 

ود نآ  رب  ار  ملد  امن و  مرن  ناشیارب  ار  میوخ  امرف و  دـنیاشوخ  اهنآ  اـب  ار  منخـس  .زاـس و  هتـسهآ  ناـشیا  يارب  ار  میادـص  ادـنوادخ ،
6/24 .امرف زوسلد  ناشیارب  تسود و  نانآ  اب  ارم  نادرگ و  نابرهم 

يِرَغِص ِیف  یِّنِم  ُهاَظِفَح  اَم  اَمَُهل  ْظَفْحا  َو  ِیتَمِرْکَت ، یَلَع  اَمُْهِبثَأ  َو  ِیتَِیبَْرت ، اَمَُهل  ْرُکْشا  َّمُهَّللا 

نم زا  ما  یکدوک  رد  هچنآ  هد و  شاداپ  منتـشاد ، یمارگ  رب  ار  اـهنآ  نک و  ینادردـق  نم ، نداد  شرورپ  ساـپ  هب  ناـنآ  زا  ادـنوادخ 
يارب دندرک ، يرادهگن 
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7/24 .رادهگن ناشیا 

ِیف اُولُع  َو  اَمِِهبُونُذـِل ، ًهَّطِح  ُْهلَعْجاَف  ٍّقَح  ْنِم  اَمَُهل  ِیلَِبق  َعاَـض  ْوَأ  ٍهوُرْکَم ، ْنِم  یِّنَع  اَـمِْهَیلِإ  َصَلَخ  ْوَأ  يًذَأ ، ْنِم  یِّنِم  اَـمُهَّسَم  اَـم  َّمُهَّللا َو 
اَمِِهتاَنَسَح ِیف  ًهَداَیِز  َو  اَمِِهتاَجَرَد ،

، هدـش عیاض  نم  دزن  اهنآ  زا  یّقح  ای  هداد  خر  ناشیا  هب  نم  زا  هک  يدـنیاشوخان  ای  هدیـسر  نانآ  هب  نم  زا  هک  يرازآ  ره  ادـنوادخ و 
8/24 .هد رارق  ناشیاه  یکین  شیازفا  ناشیا و  تاجرد  يدنلب  ناشناهانگ و  شزیر  ببس  ار  نآ  سپ 

َو اَمَُهل ، ُُهْتبَهَو  ْدَقَف  ٍبِجاَو  ْنِم  ُْهنَع  ِیب  اَرَّصَق  ْوَأ  ٍّقَح ، ْنِم  ِیل  ُهاَعَّیَض  ْوَأ  ٍلِْعف ، ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَفَرْسَأ  ْوَأ  ٍلْوَق ، ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَیَّدَعَت  اَم  َّمُهَّللا َو 
ُهاَیَّلََوت اَم  ُهَرْکَأ  َال  َو  يِِّرب ، ِیف  اَمُُهئِْطبَتْـسَأ  َال  َو  یِـسْفَن ، یَلَع  اَمُهُمِهَّتَأ  َال  یِّنِإَف  اَمُْهنَع ، ِِهتَِعبَت  ِعْضَو  ِیف  َْکَیلِإ  ُْتبِغَر  َو  اَمِْهیَلَع ، ِِهب  ُتْدُـج 

ِّبَر اَی  يِْرمَأ  ْنِم 

هتخاس عیاض  نم  زا  ار  یّقح  ای  دنا  هدرک  يور  هدایز  رادرک ، رد  نم  رب  ای  دنا  هدومن  يّدعت  نتفگ ، نخـس  رد  نم  رب  هچنآ  ادنوادخ و 
، مهاوخ یم  وت  زا  متـشاد و  ینازرا  ناـنآ  هب  مدیـشخب و  ناـشیا  هب  ار  نآ  سپ  دـنا ، هدومن  یهاـتوک  یبـجاو  زا  نم  هب  تبـسن  اـی  دـنا 
مرامش و یمن  راگنا  لهـس  مدوخ ، هب  یکین  رد  ار  نانآ  .مناد  یمن  مهّتم  مدوخ ، هب  تبـسن  ار  نانآ  اریز  .يرادرب  اهنآ  زا  ار  يراتفرگ 

.نم راگدرورپ  يا  .متسین  یضاران  دنتفرگ ، هدهع  هب  نم  هرابرد  هچنآ  زا 

9/24

ُمَظْعَأ َو  ََّیلِإ ، اًناَسْحِإ  ُمَْدقَأ  َو  َّیَلَع ، اقَح  ُبَجْوَأ  اَمُهَف 

!؟ ِیتَساَرِح ِیف  اَمِِهبَعَت  ُهَّدِش  َْنیَأ  َو  ِیتَِیبْرَِتب !؟ اَمِِهْلغُـش  ُلوُط  یَِهلِإ  اَی  اًذِإ  َْنیَأ  ٍْلثِم ، یَلَع  اَمُهَیِزاَجُأ  ْوَأ  ٍلْدَِعب ، اَمُهَّصاَقُأ  ْنَأ  ْنِم  َّيَدـَل  ًهَّنِم 
!؟ َّیَلَع ِهَعِسْوَّتِلل  اَمِهِسُْفنَأ  یَلَع  اَمُهُراَْتقِإ  َْنیَأ  َو 

ناـنآ زا  لدـع  اـب  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  نم  دزن  ناـشتمعن  و  رت ، هنیرید  نم  هب  ناـشناسحا  و  رت ، بجاو  نـم  رب  ناـشیا  ّقـح  سپ 
؟ نم نداد  شرورپ  رد  اهنآ ، راک  يزارد  تساجک  ماگنه  نیا  رد  نم ، يادـخ  يا  .مهد  رفیک  ناشدوخ ، لثم  نانآ  رب  ای  مریگ  صاقت 

یم هچ  دـنا ، هتفرگ  دوخ  رب  نم  شیاشگ  يارب  هک  ییاه  یگنت  و  دوش ؟ یم  هچ  دـنا  هدیـشک  نم  يرادـهگن  رد  هک  ییاـه  یتخـس  و 
؟10/24 دوش

ِتاَهَّمُْألا ِءَابْآِلل َو  ِقوُقُْعلا  ِلْهَأ  ِیف  ِیْنلَعَْجت  َال  َو  ِْهَیلِإ ، َبِغُر  ْنَم  يَدْهَأ  اَی  ِینْقِّفَو  َو  ِِهب ، َنیُِعتْسا  ِنَم  َْریَخ  اَی  یِّنِعَأ  َو 

.هدش و تبغر  وا  هب  هک  یسک  نیرتامنهار  يا  هد ، قیفوت  ارم  .هدش و  هتساوخ  يرای  وا  هلیسو  هب  هک  یسک  نیرتهب  يا  هد ، يرای  ارم  و 
.هدن رارق  ناردام  ناردپ و  ناگدش  قاع  هرمز  رد  ارم 

11/24
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ماو

ماو ياه  یگژیو 

ِیْلغُش ِِهتَسَراَمُِمب  ُلوُطَی  َو  يِرِْکف ، َُهل  ُبَّعَشَتَی  َو  ِینْهِذ ، ِهِیف  ُراَحَی  َو  یِهْجَو ، ِِهب  ُِقلُْخت  ٍْنیَد  ْنِم  َهَِیفاَْعلا  َِیل  ْبَه  َو 

ار میوربآ  نآ  اب  هک  یماو  زا  راد ، فاعم  ارم  و 
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.دشک لوط  نآ  هراچ  رد  مراک  ددرگ و  ناشیرپ  نآ  يارب  مرکف  دوش و  نادرگرس  نآ  رد  منهذ  يربب و 

1/30

ماو تاعبت  نایب 

َدَْعب ِِهتَِعبَت  ْنِم  َو  ِهاَیَْحلا ، ِیف  ِِهتَّلِذ  ْنِم  ِّبَر ، اَی  َِکب ، ُریِجَتْـسَأ  ...ِهِرَهَـس َو  ِْنیَّدلا َو  ِلْغُـش  َو  ِهِرِْکف ، ِْنیَّدلا َو  ِّمَه  ْنِم  ِّبَر ، اَی  َِکب ، ُذوُعَأ  َو 
ِهاَفَْولا

يا میوج -  یم  وـت  زا  هاـنپ  .شا و  یباوـخ  یب  ضرق و  راـک  زا  ماو و  هشیدـنا  هودـنا و  زا  مراـگدرورپ -  يا  مرب -  یم  هاـنپ  وـت  هب  و 
2/30 .گرم زا  سپ  نآ  دمایپ  زا  یگدنز و  رد  نآ  يراوخ  زا  نم -  راگدرورپ 

هدنب هب  نآ ، نتشگرب  ربارب  نیدنچ  ادخ و  هب  نداد  ماو 

ًهَرِیثَک اًفاَعْضَأ  َُهل  ُهَفِعاَُضیَف  اًنَسَح  اًضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم 

؟13/45 دیامن نوزفا  ربارب  دنچ  نیدنچ و  هب  شیارب  ار  نآ  ادخ  هک  .وکین  یماو  دهد ، ماو  ادخ  هب  هکنآ  تسیک 

یگدناماو

ناگتشرف هب  یگدناماو  ندرواین  ور 

...ٌرُوُتف َال  ٍبوُُغل َو  ْنِم  ٌءاَیْعِإ  ...ْمُُهلُخْدَت  َال  َنیِذَّلا  َو 

تسس هدناماو و  دایز ، ِیگتسخ  زا  هک  اهنامه  و 

7/3 ...دندرگ یمن 

ابو

ابو هب  ناکرشم ، ياه  بآ  نتخاس  هتخیمآ 

ِءَابَْولِاب ْمُهَهاَیِم  ْجُْزما  َّمُهَّللا َو 

.زیمآرد ابو  هب  ار  ناشیاه  بآ  ادنوادخ و 

12/27

تاعبت لابو 
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دامتعا قوثو 

یحو

یحو راد  تناما  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

َِکیْحَو یَلَع  َِکنیِمَأ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا 

3/2 .تسرف دورد  تیحو -  نیما  دّمحم -  رب  ادنوادخ 

یحو راد  تناما  لیئربج ،

َِکیْحَو یَلَع  ُنیِمَْألا  ُلیِْربِج 

4/3 .تسوت یحو  نیما  لیئربج 

یهلا یحو  ناراد  تناما 

َِکیْحَو یَلَع  َنِینَمَتْءوُْملا  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...
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.دنراد تناما  وت  یحو  رب  هک  اهنآ  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

10/3

یحو رد  یهلا ، دیون  هدعو و 

...ِِهب َْتلَّفَکَت  يِذَّلا  ِقْزِّرلِاب  اَنِماَم  _ ِتْهِال اًعِطاَق  ...َِکیْحَو  ِیف  َِکتَدِع  ْنِم  ِِهب  َتْحَّرَص  اَم  ْلَعْجا  َو 

رارق يا  هدرک  تلافک  دوخ  هک  يا  يزور  هب  ام  ماـمتها  عطق  بجوم  يا ، هدومن  ناـیب  دوخ  یحو  رد  هک  ار  يراکـشآ  ياـه  هدـعو  و 
3/29 .هد

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ادخ  یحو  نآرق ،

اًلیِْزنَت ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهَْتلَْزنَأ  اًیْحَو  ...ُهَْتلَعَج  َو 

2و1/42 .يدومرف لزان  جیردت  هب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  وت  ياهدورد  هک  دّمحم -  تربمایپ  رب  هک  يداد  رارق  ییحو  ار  نآ  و 

هبوت رب  ییامنهار  یهلا و  یحو 

ُْهنَع اوُّلِضَی  اَّلَِئل  َِکیْحَو  ْنِم  اًلِیلَد  ِباَْبلا  َِکلَذ  یَلَع  َْتلَعَج  َو 

10/45 .دنوشن هارمگ  نآ  زا  ات  يا  هداد  رارق  ییامنهار  دوخ ، یحو  زا  ْرد  نآ  رب  و 

عادو

ناکین اب  زور ، ِعادو  یگنوگچ 

ٍدْمَِحب اَنَعَّدَو  اَّنَسْحَأ  ْنِإ  ...ٌدیِدَج  ٌثِداَح  ٌمْوَی  اَذَه  َو 

12/6 .دیوگ دوردب  ار  ام  ساپس  اب  میدرک ، یکین  رگا  .تسا  هزات  ون و  يزور  نیا  و 

راوشد یقارف  و  ناضمر ، هام  اب  عادو 

اَْنیَلَع ُُهقاَِرف  َّزَع  ْنَم  َعاَدِو  ُهوُعِّدَُوم  ُنْحَنَف 

23/45 .تسا راوشد  ام  رب  شقارف  هک  یسک  زا  عادو  مییوگ ، یم  عادو  ار  نآ  سپ 

ندمآ هوتس  هب  يور  زا  هن  ناضمر ، اب  عادو 
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اًمَأَس ُهُماَیِص  ٍكوُْرتَم  َال  اًمََرب َو  ٍعَّدَُوم  َْریَغ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.دشاب تلالم  رس  زا  شا  هزور  كرت  هکنآ  هن  .دشاب و  یگنتلد  يور  زا  وا  اب  عادو  هکنآ  هن  .وت  رب  دورد 

37/45

يراکزیهرپ عرو 

مرو

اهاپ ندومن  مرو  ات  ادخ ، ربارب  رد  نداتسیا 

ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئِّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...َياَمَدَق  َرَّشَنَتَت  یَّتَح  ََکل  ُتُْمق  ...َْول  یَِهلِإ  اَی 

میاه يدب  زا  يا  يدـب  ندرب  نیب  زا  راوازـس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  دـنک ، مرو  میاهاپ  ات  متـسیاب  وت  ربارب  رد  ردـقنآ  رگا  نم  يادـخ  يا 
30/16 .متسین
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دورو

ادهش هرمز  رد  ندمآرد 

ِِهئاَدْعَأ ِفُویُِسب  ِءاَدَهُّشلا  ِمْظَن  ِیف  ِِهب  ُریِصَن  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

.مییآرد شنانمشد  ياهریشمش  هب  ناگدش  هتشک  فیدر  رد  نآ  اب  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

30و27/1

هدومن دراو  هدنب  رب  ادخ  هچنآ  ندنادرگ  ناسآ 

ِیب َْتلَلْحَأ  اَم  ِیل  ْرِّسَی  َو 

.نک ناسآ  میارب  يا ، هدومن  دراو  نم  رب  هچنآ  و 

6/15

ناطیش يارب  يدورو  هار 

اًلَخْدَم اَِنبُوُلق  ِیف  َُهل  ْلَعَْجت  َال  َّمُهَّللا 

6/17 .هدن رارق  يدورو  هار  ام  ياه  لد  رد  وا  يارب  ادنوادخ 

ادخ يدونشوخ  رد  هدنب ، دورو 

ِیلَخْدَم َِکتاَضْرَم  ِیف  ...ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  تا  يدونشوخ  رد  ارم  دورو  و 

11/21

ادخ يربنامرف  هب  دورو  زا  شیپ  ناگدنب ، شاداپ 

َِکتَعاَط ِیف  اوُضیُِفی  ْنَأ  َْلبَق  ْمَُهباََوث  َتْدَدْعَأ  َو 

7/37 .دنوش دراو  تتعاط  رد  هکنآ  زا  شیپ  يا ، هدومن  هدامآ  ار  ناششاداپ  و 

یهلا تمحر  رد  هدنب ، دورو 
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َِکتَمْحَر َعِراَشَم  ِینْدِرْوَأ  َو 

.روآرد تتمحر  ياهروخشبآ  رد  ارم  و 

1/41

( تشهب رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ضوح  هب  دورو 

ُهَضْوَح اَنْدِرْوَأ  َو 

20/42 .نک نامدراو  وا  ضوح  هب  و 

اه تشهب  هب  نیبئات ، نتخاس  دراو 

ُراَْهنَْألا اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُکَلِخُْدی  ْمُِکتاَئِّیَس َو  ْمُْکنَع  َرِّفَُکی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یَسَع  اًحوُصَن  ًَهبَْوت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت 

لخاد ییاه  تشهب  هب  ار  امـش  دیادزب و  امـش  زا  ار  ناتیاه  يدب  ناتراگدرورپ  هک  تسا  دیما  .صلاخ  هبوت  .دینک  هبوت  ادـخ  يوس  هب 
10/45 .تسا يراج  نآ  ریز  زا  اهرهن  هک  دنک 

( تشهب  ) هاگیاج هب  دورو  زا  تلفغ 

ِلِیلَّدلا ِهَماَقِإ  ِباَْبلا َو  ِْحتَف  َدَْعب  ِلِْزنَْملا  َِکلَذ  َلوُخُد  َلَفْغَأ  ْنَم  ُرْذُع  اَمَف 

11/45 !؟ تسیچ دیامن  تلفغ  لزنم  نآ  هب  دورو  زا  هکنآ  رذع  امنهار -  نتشاد  اپ  هب  ْرد و  ندوشگ  زا  دعب  سپ - 
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ناربکتسم ندش  دراو  مّنهج  هب  ّتلذ  اب 

َنیِرِخاَد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَداَبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

.دش دنهاوخ  مّنهج  لخاد  يراوخ  اب  يدوز  هب  دنزرو ، یم  ربک  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  انامه 

15/45

ناناملسم رب  شتاکرب ، اب  ناضمر  هام  دورو 

ِتاَکَرَْبلِاب اَْنیَلَع  َتْدَفَو  اَمَک  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

36/45 .يدش دراو  ام  رب  اه  تکرب  اب  هک  روط  نامه  وت  رب  دورد 

ادخ بزح  رد  هدنب ، ندروآرد 

َِکبْزِح ِیف  ُهَْتلَخْدَأ  ...ْنَّمِم  ُهَْتلَعَجَف 

67/47 .يدرک شدراو  دوخ  بزح  رد  هک  يداد ، رارق  یناسک  زا  ار  وا  سپ 

ناینیشیپ هاگیاج  رد  ندمآرد 

َنِیلَّوَْألا َهَصْرَع  ِیب  ِفاَو  َو 

127/47 .روآرد ناینیشیپ  زیخاتسر )  ) هاگیاج نایم  رد  ارم  و 

تامّرحم رد  دورو 

َِکتاَمُرُِحل اًمُّحَقَت  اَّلِإ  ُْتَیبَأ  َو 

14/49 .ما هتشادن  يراک  وت  ياه  مارح  رد  ندش  دراو  زج  نم  و 

ریزو

يریزو طّسوت  ادخ ، ندشن  يرای 

ٌریِزَو َكِْرمَأ  ِیف  َكْرِزاَُوی  َْمل  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

14/47 .تسا هدرکن  کمک  ار  وت  يریزو  تراک ، رد  هکنآ  ییوت 
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نایم طسو 

یخارف تعسو 

ببس هلیسو 

هسوسو

ناطیش ياه  هسوسو  زا  ناگدنب ، نابهگن 

اًسِراَح ِسِواَسَْولا  ِتاَرَطَخ  ِناَْطیَّشلا َو  ِتاَغََزن  ْنِم  ...َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو 

10/42 .هد رارق  دب  ياه  هشیدنا  زا  ناطیش و  ياه  هسوسو  زا  ام  نابهگن  ار  نآرق  و 

هسوسو روطخ  زا  ْنورد  هدنرادزاب  نآرق ؛

اَنِِرئاَمَض ِهَّحِص  ْنَع  ِسِواَسَْولا  ِتاَرَطَخ  ِِهب  ْبُجْحا  َو 

11/42 .رادزاب ام  ملاس  نورد  زا  ار  زیگنا  هسوسو  ياه  هرطاخ  نآرق ،)  ) نآ اب  و 

سفن هسوسو  زا  دنوادخ ، هب  تیاکش 

یِسْفَن َهَسَوْسَو  ...یَِهلِإ  اَی  َْکَیلِإ  وُکْشَأ 
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10/51 .منک یم  تیاکش  وت  هب  مسفن ، ياه  هسوسو  زا  نم ، يادخ  يا 

ندیسر لوصو 

نطو

شنطو زا  رود  ياج  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه 

ِِهلْحَر ِنِطْوَم  ْنَع  ِيْأَّنلا  ِّلَحَم  ...َیلِإ  َرَجاَه   

و

َ

16/2 .دومن ترجه  رود  لحم  هب  شتماقا ، هاگیاج  زا  و 

ناطیش يارب  نطو ، نتخاسن  مهارف 

ًالِْزنَم اَْنیََدل  امِیف  َُهل  َّنَنِطُوت  َال  ...َّمُهَّللا 

.هدن لزنم  تسام ، دزن  هچنآ  رد  ار  وا  ادنوادخ 

6/17

هدعو

هدعو هدنهد  ماجنا  ادخ ،

ِهَدِْعلا َِذفاَن  اَی 

26/2 .هدعو هدنناسر  ماجنا  هب  يا 

یهلا هدعو  نتشگ  مامت 

َكِدْعَو ِماَم  _ َِتب ُْرمَْألا  َلََزن  اَذِإ  اَِهئاَجْرَأ  یَلَع  َنیِذَّلا  ...ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف 

.

..

هک هاگنآ  دنیاه ، نامـسآ  نآ  فارطا  رب  هک  یناگتـشرف  ياه  هورگ  رب  تناگتـشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...
12و11و10/3 .دوش لزان  تا  هدعو  ندش  مامت  نامرف 

نارگمتس هب  دنوادخ ، هدعو 

َنیِِملاَّظلا َتْدَعْوَأ  اَم  ٍلِیلَق  اَّمَع  ُْهفِّرَع  َو 
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12/14 .امنب وا  رب  يدومن ، دیدهت  نآ  هب  ار  نارگمتس  هچنآ  و 

ناطیش ياه  هدعو  زا  ادخ ، هب  ندرب  هانپ 

ِهِدیِعاَوَم ِهِِّیناَمَِأب َو  ِهَقِّثلا  َنِم  ...َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

1/17 .میرب یم  هانپ  وت  هب  شیاه  هدعو  وا و  ياهوزرآ  هب  نانیمطا  زا  ام  ادنوادخ 

شا هدعو  هب  ادخ ، ندرک  افو 

ِینَتْدَعَو اَم  ِیل  ْزِْجنَأَف 

.هد ماجنا  يداد ، هدعو  نم  هب  هچنآ  سپ 

7/21

ناطیش هدعو  ندوب  غورد 

اََنبَذَک اَنَدَعَو  ْنِإ 

.دیوگ غورد  ام  هب  دهد ، هدعو  ار  ام  رگا 

7/25

یهلا یحو  رد  شا ، هدعو  هب  ادخ  حیرصت 

...ِِهب َْتلَّفَکَت  يِذَّلا  ِقْزِّرلِاب  اَنِماَم  _ ِتْهِال اًعِطاَق  ...َِکیْحَو  ِیف  َِکتَدِع  ْنِم  ِِهب  َتْحَّرَص  اَم  ْلَعْجا  َو 
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رارق يا  هدرک  تلافک  دوخ  هک  يا  يزور  هب  ام  ماـمتها  عطق  بجوم  يا ، هدومن  ناـیب  دوخ  یحو  رد  هک  ار  يراکـشآ  ياـه  هدـعو  و 
3/29 .هد

هدش هداد  هدعو  ناگدنب ، هب  هچنآ  ندوب  نامسآ  رد 

َنوُدَعُوت اَم  ْمُُکقْزِر َو  ِءاَمَّسلا  ِیف  َو 

4/29 .تسا نامسآ  رد  دیوش ، یم  هداد  هدعو  نآ  هب  هچنآ  امش و  يزور  و 

یهلا هدش  هداد  هدعو  تباجا 

َِهباَجِْإلا َنِم  ِِهب  َتْدَعَو  امِیف  َكَدْعَو  اًزِّجَنَتُم  ...َُکْتئِج  ْدَق  اَذ  اَنَأ  اَهَف  َّمُهَّللا 

، يا هداد  تباـجا  نوـماریپ  هـک  ار  يا  هدــعو  هـب  اـفو  هـک  یلاـح  رد  ما ، هدــمآ  وـت  دزن  هـب  هـک  متــسه  نـم  نـیا  نوـنکا  ادــنوادخ ،
11/31 .مراتساوخ

شناتسود هب  ادخ ، هدش  هداد  هدعو  هب  باتش  زا  هدنب  یناوتان 

َكَءاَِیلْوَأ ُهَتْدَعَو  امِیف  ِهَعَراَسُْملا  ِنَع  یِسْفَن  َفْعَض  یَِهلِإ  اَی  َْکَیلِإ  وُکْشَأ 

10/51 .منک یم  تیاکش  وت  هب  يا ، هداد  دیون  تناتسود  هب  هچنآ  هب  نتفاتش  رد  مسْفن  یناوتان  زا  نم ، يادخ  يا 

یهلا هدعو  ندرمش  کبس  هدنب و  سفن 

َكِدْعَِوب َنیِّفِخَتْسُْملا  ...َِفقْوَم  ...یِسْفَن  ُْتفَقْوَأ  ْدَق 

2/53 .ما هتشاداو  وت ، هدعو  ناگدنرامش  کبس  هاگیاج  رد  ار  دوخ 

: هب ادخ  هدعو 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  يوکین  تعافش  .أ 

ُهَتْدَعَو اَم  َّلَجَأ  ِهَعاَفَّشلا  ِنْسُح  ْنِم  َنِینِمْءوُْملا  ِِهتَّمُأ  َنیِرِهاَّطلا َو  ِِهلْهَأ  ِیف  ُْهفِّرَع  َو 

25/2 .نک هاگآ  يا ، هداد  هدعو  وا  هب  هچنآ  زا  شیب  شتّما ، نانمؤم  شکاپ و  هداوناخ  هرابرد  وکین  تعافش  زا  ار  وا  و 

ناگدید جنر  يراتفرگ  عفر  .ب 

ْمُْهنَع َفْشَْکلا  َتْدَعَو  َنیِذَّلا  ِءوُّسلا  ُلْهَأ  ...ُنَْحن  َکَناَْحبُس 
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4/10 .يا هداد  هدعو  ار  اهنآ  يراتفرگ  عفر  هک  میناراتفرگ  ام  وت ! یهّزنم  كاپ و 

شاداپ .ج 

ِءاَزَْجلا َنْسُح  ِِهلُّضَفَِتب  ِهِسْفَن  یَلَع  ْمُهَدَعَو  ْنَم  اَی  َو 

10/12 .تسا هداد  هدعو  کین  شاداپ  دوخ ، لضف  هب  ار  ناشیا  هکنآ  يا  و 

ِدوُعْوَْملا ِباََوث  َقْوَش  ...ِیْنقُزْرا  َو 

ار یتشهب ) (ي  اه هدعو  ِشاداپ  ِقایتشا  و 
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9/22 .امرف ما  يزور 

ِدوُعْوَْملا ِباََوث  َقْوَش  ...اَْنقُزْرا  َّمُهَّللا 

53/45 .نادرگ ام  يزور  ار  هدش  هداد  هدعو  ِشاداپ  ِقوش  ادنوادخ 

هدنب هبوت  نتفریذپ  .د 

َتْدَعَو اَمَک  ِیَتبَْوت  ْلَْبقاَف 

15/31 .ریذپب ار  ما  هبوت  يداد ، هدعو  هک  هنوگنامه  سپ 

اعد تباجا  ه ._

ََهباَجِْإلا َتْدَعَو  َو  ِءاَعُّدلا ، یَلَع  َْتثَثَح  َو 

29/31 .يداد دیون  ار  تباجا  يدومن و  بیغرت  اعد  رب  و 

ناگراچیب تباجا  .و 

َنیِّرَطْضُْملا َِهباَجِإ  ْنِم  َتْدَعَو  اَم  ِیْنفِّرَع  َو 

12/14 .ناسانشب نم  هب  يا ، هداد  هدعو  ار  ناگراچیب  هک  یتباجا  و 

شیاضر زا  هدننیزگ  يرود  باذع  .ز 

َكاَضِر ْنَع  َفَدَص  ْنَم  اَِهب  َتْدَّعََوت  ...ٍراَن  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

29/32 .يا هداد  باذع  هدعو  دیزگ ، يرود  وت  يدونشوخ  زا  ار  هک  ره  نآ  اب  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  انامه  ادنوادخ ،

شناتسود يدنمجرا  .ح 

َِکتَماَرَک ْنِم  َكَءاَِیلْوَأ  َتْدَعَو  اَِمل  ِهِیف  اَْنلِّهَأ  َو 

12/44 .امن راوازس  يا ، هداد  هدعو  تناتسود  هب  هک  دوخ  تمارک  هب  هام )  ) نیا رد  ار  ام  و 

دنپ ظعو 

افو
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راتفگ هب  هدننکافو  ادخ ،

ِلْوَْقلا َِیفاَو  اَی 

26/2 .راتفگ هدننکافو  يا 

هداد هدعو  هچنآ  هب  دنوادخ  يافو 

ِینَتْدَعَو اَم  ِیل  ْزِْجنَأَف 

.هد ماجنا  يداد ، هدعو  نم  هب  هچنآ  سپ 

7/21

( اه مسق   ) نیرت هدشافو  ادخ ، مسق 

یَفْوَْألا َُّربَْألا  َکُمَسَق  َتْمَْسقَأ َو  َو 

4/29 .تسا نیرت  هدشافو  نیرت و  قّقحم  وت  دنگوس  يدرک و  دای  دنگوس  و 

تباجا هرابرد  شا  هدعو  هب  ادخ ، يافو 

َِهباَجِْإلا َنِم  ِِهب  َتْدَعَو  امِیف  َكَدْعَو  اًزِّجَنَتُم  ...َُکْتئِج  ْدَق  اَذ  اَنَأ  اَهَف  َّمُهَّللا 
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، يا هداد  تباـجا  نوـماریپ  هـک  ار  يا  هدــعو  هـب  اـفو  هـک  یلاـح  رد  ما ، هدــمآ  وـت  دزن  هـب  هـک  متــسه  نـم  نـیا  نوـنکا  ادــنوادخ ،
11/31 .مراتساوخ

هبوت هب  يافو 

َِکتَمْصِِعب اَّلِإ  َِهبْوَّتلِاب  ِیل  َءاَفَو  َال  ُهَّنِإ  َّمُهَّللا َو 

19/31 .تسین هبوت  هب  يافو  وت ، يرادهگن  هب  زج  ارم  ادنوادخ 

یهلا دهع  هب  هدننکافو 

َكِدْهَِعب یَفَو  ْنَم  ِِهب  ُدَّحَوَتَت  اَِمب  ِینْدَّحََوت  َو 

.هدرک افو  وت  دهع  هب  هک  یسک  اب  ینک  یم  یکین  هک  هنوگنامه  نک ، یکین  نم  هب  ییاهنت  هب  دوخ  وت  و 

88/47

یناوارف روفو 

راقو

ینیگنس راقو و  نتشاد ) قیفوت  )

ِحیِّرلا ِنوُکُس  ...ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو 

.ناشوپب نم  هب  راقو ، رد  ار  ناراکزیهرپ  رویز  و 

10/20

نامز تقو 

یجرخلو

یجرخلو زا  هدنب  نتشادزاب 

ِریِْذبَّتلا ِنَع  َکِفُْطِلب  ِینِْضْبقا  َو 

.راد زاب  یجرخلو  زا  دوخ -  فطل  هب  ارم -  و 
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3/30

دنزرف دلو 

 [ مالسلا هیلع  ماما   ] ّیلو

ادخ ّیلو  يارب  اعد 

ُْهنِعَأ َو  اًریِـسَی ، اًْـحتَف  َُهل  ْحَْـتفا  َو  اًریِـصَن ، اًناَْطلُـس  َْکنُدـَل  ْنِم  ِِهتآ  َو  ِهِیف ، ُهَْلثِم  اَـنْعِزْوَأ  َو  ِْهیَلَع ، ِِهب  َتْمَْعنَأ  اَـم  َرْکُـش  َکِِّیلَِول  ْعِزْوَأَـف  َّمُهَّللا 
ِبَلْغَْألا َكِْدنُِجب  ُهْدُْدما  َو  َِکتَِکئاَلَِمب ، ُهْرُْصنا  َکِظْفِِحب َو  ِهِمْحا  َو  َِکْنیَِعب ، ِهِعاَر  َو  ُهَدُضَع ، ِّوَق  َو  ُهَرْزَأ ، ْدُدْشا  َو  ِّزَعَْألا ، َِکنْکُِرب 

وا امن و  ماهلا  ام  هب  تمعن ، رد  ار  رکش )  ) نآ دننام  امرف و  ماهلا  يا ، هداد  تمعن  وا  هب  هک  ار  هچنآ  ِرکش  دوخ ، ّیلو  هب  سپ  ادنوادخ ،
، دوخ يورین )  ) هاگ هیکت  نیرتاناوت  هب  ار  وا  ياشگب و  یناسآ  هب  يزوریپ  وا  يارب  امرف و  اـطع  دـنمزوریپ  یتنطلـس  دوخ ، بناـج  زا  ار 

ینابیتشپ ار  وا  شیوخ ، ظفح  اب  نک و  يرادهگن  وا  زا  دوخ ، رظن  تحت  هد و  تّوق  ار  شیوزاب  زاس و  مکحم  ار  شتـشپ  امرف و  يرای 
تناگتشرف اب  نک و 
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61/47 .ناسر کمک  وا  هب  ترکشل ، نیرت  هریچ  اب  امن و  شا  يرای 

ِِملاَعَم ْنِم  َنوُِملاَّظلا  ُهَتاَمَأ  اَـم  ِِهب  ِیْحَأ  َو  ِِهلآ ، ِْهیَلَع َو  َّمُهَّللا  َُکتاَوَلَـص  َکـِلوُسَر ، َنَنُـس  َکَِعئاَرَـش َو  َكَدوُدُـح َو  َکـَباَتِک َو  ِِهب  ِْمقَأ  َو 
َهاَُـغب ِِهب  ْقَْحما  َو  َکِطاَرِـص ، ْنَع  َنِیبِـکاَّنلا  ِِهب  ْلِزَأ  َو  َکـِلِیبَس ، ْنِم  َءاَّرَّضلا  ِِهب  ِْنبَأ  َو  َکـِتَقیِرَط ، ْنَع  ِرْوَْـجلا  َءاَدَـص  ِِهب  ُلْـجا  َو  َکـِنیِد ،

اًجَوِع َكِدْصَق 

راد اپ  هب  وا  هلیـسو  هب  داب -  شنادناخ  وا و  رب  تیاهدورد  ادـنوادخ  ار -  تربمایپ  ياه  شور  تنیناوق و  تماکحا و  دوخ و  باتک  و 
وا ببـس  هب  يادزب و  تهار  زا  ار  متـس  راگنز  وا  اب  نادرگ و  هدـنز  ار  دـننک  یم  وحم  تنید  ياـه  هناـشن  زا  نارگمتـس  هچنآ  وا  اـب  و 

ار وت  تسار  هار  دـنهاوخ  یم  هک  ناـنآ  وا  هلیـسو  هب  نک و  نوریب  تهار  زا  ار  ناـفرحنم  وا  هلیـسو  هب  نک و  رود  تهار  زا  ار  یتـخس 
62/47 .نادرگ دوبان  دننک ، جک 

َِکئاَدْعَأ یَلَع  ُهَدَی  ْطُْسبا  َو  َِکئاَِیلْوَِأل ، ُهَِبناَج  ِْنلَأ  َو 

63/47 .رتسگب تنانمشد  رب  ار  شتسد  امرف و  مرن  تناتسود  يارب  ار  وا  يوخ  و 

ادخ زا  هدنب  تساوخرد  ادخ و  ّیلو 

ُهَنُّنََحت ُهَفُّطَعَت َو  ُهَتَمْحَر َو  َو  ُهَتَْفأَر ، اََنل  ْبَه  َو 

63/47 .راد اور  ام  هب  ار  وا  يزوسلد  تفوطع و  تمحر و  ّتبحم و  و 

هشیدنا مهو 

یتسس نهو 

یناریو

ناطیش هاگهانپ  نتخاس  ناریو 

ُهَْدنُج ْمِزْها  َّمُهَّللا َو 

13/17 .هد تسکش  ار  شرکشل  ادنوادخ و 

تافص اه  یگژیو 
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ه

ترجه

تبرغ ياهرهش  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه 

َِهبرُْغلا ِداَِلب  َیلِإ  َرَجاَه  َو 

16/2 .دومن ترجه  تبرغ  ياهرهش  هب  و 

دوخ لیابق  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  ترجه 

ِِهتَوْرُِعب اوُقَّلَعَت  ْذِإ  ُِرئاَشَْعلا  ْمُْهتَرَجَه  َنیِذَّلا 

6/4 .دندومن يرود  اهنآ  زا  ناشیاه  هلیبق  دنتخیوآ ، ترضح  نآ  هتسد  هب  نوچ  هک  نانآ 

دوخ ناشیوخ  ياهرهش  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  ترجه 

ْمِهِمْوَق َراَیِد  َکِیف  ْمِهِرْجَه  یَلَع  ْمُهْرُکْشا  َو 

.نک تیانع  شاداپ  دندرک ، ترجه  ناشناشیوخ  ياهرهش  زا  وت  هار  رد  هکنآ  رطاخ  هب  ار  ناشیا  و 

8/4

تعدب ّرش و  زا  يرود  قیفوت 

ِعَِدْبلا ِهَبَناَُجم  ...ِّرَّشلا َو  ِناَرْجِه  َو  ِْریَْخلا ، ِلاَمِْعتْسِال  ...اَنْقِّفَو 

18/6 .هد قیفوت  اه ، تعدب  كرت  يدب و  كرت  یکین و  ماجنا  يارب  ار  ام 

وا زا  هدننیزگ  يرود  هب  هدنب ، شاداپ 

ِِّرْبلِاب ِینَرَجَه  ْنَم  َيِزْجَأ  ...ْنَِأل  ِینْدِّدَس  َو 

9/20 .مهد ازج  یکین  هب  ار  هدرک  يرود  نم  زا  هکنآ  ات  هد  قیفوت  ارم  و 

ادخ اب  هدنب  نامیپ  ناهانگ ، همه  زا  يرود 

َکیِصاَعَم َعیِمَج  َرُجْهَأ  ْنَأ  يِدْهَع  ...ِّبَر  اَی  ََکل 
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16/31 .منیزگ يرود  وت ، ياه  ینامرفان  همه  زا  مدنب ، یم  دهع  وت  اب  نم ، راگدرورپ  يا 

هانگ زا  ندرکن  يرود  زا  یهاوخرذع 

ُهْرُجْهَأ ْمَلَف  ِیل  َضَرَع  ٍْمثِإ  ِّلُک  ْنِم  ...َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

.مدرکن يرود  نآ  زا  سپ  دمآ ، شیپ  میارب  هک  یهانگ  ره  زا  مروآ  یم  رذع  وت  هاگرد  هب  نم  ادنوادخ 

1/38

وا زا  هدننیزگ  يرود  هب  هدنب ، تشگزاب 

اَنَرَجاَه ْنَم  َعِجاَُرن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو 

10/44 .میدرگزاب هدومن ، يرود  ام  زا  هک  یسک  هب  هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام 

هلمح موجه 

1229 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2405 

http://www.ghaemiyeh.com


ییامنهار تیاده 

فده

هدنب ندنادرگن  الب  فده 

اًضَرَغ ِءاَلَْبِلل  ِیْنلَعَْجت  َال  َو 

16/48 .نادرگن الب  فده  ارم  و 

دوسح ياهریت  فده  هدنب ، يوربآ 

ِهیِماَرَِمل اًضَرَغ  یِضْرِع  َلَعَج  ...ْدَق  ٍدِساَح  ْنِم  ْمَک  َو 

9/49 .داد رارق  دوخ  ياهریت  فده  ارم  يوربآ  هک  يدوسح  رایسب  هچ  و 

ناغمرا هیده 

سرت ساره 

رازه

هام رازه  ياه  بش  رب  ناضمر ، زا  یبش  يرترب 

ٍرْهَش ِْفلَأ  ِیلاََیل  یَلَع  ِهِیلاََیل  ْنِم  ًهَدِحاَو  ًهَْلَیل  َلَّضَف  َُّمث 

5/44 .داد يرترب  هام  رازه  ياه  بش  رب  ار  نآ  ياه  بش  زا  بش  کی  هاگنآ 

هام رازه  زا  رتهب  ردق ، بش 

ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  َیِه ) ِیتَّلا   ) ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  ْنِم  ِهِیف  َْتلَلْجَأ  َو 

20/45 .یتشاد گرزب  نآ  رد  تسا ، رتهب  هام  رازه  زا  هک  ار  ردق  بش  و 

ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  َیِه  ِیتَّلا  ِرْدَْقلا  ِهَْلَیل  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا 

40/45 .هام رازه  زا  تسا  رتهب  هک  ردق  بش  رب  وت و  رب  دورد 

شلآ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  دورد ، رازه 
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ٍهَّرَم َْفلَأ  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  یِّلَُصت  َو  ََکل ، اََدب  اَِمب  وُعْدَت  َُّمث 

.تسرف دورد  راب  رازه  شنادناخ  دّمحم و  رب  دش و  راکشآ  تیارب  ار  هچنآ  نک  اعد  سپس 

28/48

تفه

هناد کی  زا  هشوخ ، تفه  ندییور 

ٍهَّبَح ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلباَنَس  َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم 

هشوخ ره  رد  هک  هدنایور ، هشوخ  تفه  هک  تسیا  هناد  ناتساد  دننام  دنشخب ، یم  ادخ  هار  رد  ار  ناشیاه  ییاراد  هک  یناسک  ناتـساد 
.دشاب هناد  دص 

13/45

یهابت تکاله 

تکاله و  ادخ ، ینامرفان 
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ِْهیَلَع َکَلَه  ْنَم  اَّنِم  ُِکلاَْهلاَف 

24/1 .دوش كاله  وا  ینامرفان  رطاخ  هب  هک  تسا  یسک  ام  زا  هدنوش  كاله  سپ 

؟ َْکیَلَع َکَلَه  ْنَّمِم  یَقْشَأ  ْنَم  َو 

؟16/37 تسیک هداتفا ، تکاله  هب  تا  ینامرفان  رثا  رب  هک  یسک  زا  رت  یقش  و 

هدنب سفن  ندش  كاله 

اَهَمِصْعَت ْوَأ  ٌهَِکلاَه  یِسْفَن  َّنِإَف 

19/20 .ییامن شظفح  وت  هکنآ  رگم  تسا ، هدنوش  كاله  نم  سفن  اریز 

ناراکهنگ ياه  هکلهم  زا  ییاهر 

َنیِمِرْج _ ُْملا ِتاَطَرَو  ْنِم  َکِقِیفْوَِتب  ُهَتْصَّلَخ  ...ْدَق  ْنَم  َهَوْسُأ  ِیْنلَعْجا  َو 

10/39 .يدناهر نامرجم ، ياه  هکلهم  زا  ار  وا  دوخ ، قیفوت  هب  هک  نادرگ  یسک  هوسا  ارم  و 

نآرق تمصع  هب  هدنزیواتسد  هب  کلاهم ، نتفاین  تسد 

ِِهتَمْصِع ِهَوْرُِعب  َقَّلَعَت  ْنَم  ِتاَکَلَْهلا  يِْدیَأ  ُلاَنَت  َو ال 

3/42 .دسر یمن  وا  هب  تکاله  تسد  دز ، گنچ  نآ  تمصع  زیواتسد  هب  هک  ره  و 

ناراک تیصعم  زا  يا  هدنوش  كاله  ندشن  كاله  ببس 

ِْهَیلِإ ِراَذْعِْإلا  ِلوُط  ْنَع  اَّلِإ  ...ْمُهُِکلاَه  َْکیَلَع  َِکلْهَی  اَْلیَِکل  َِهبْوَّتلا  َیلِإ  ْمُهَتَلَجاَعُم  ُكُْرتَت  ...ِْملُّظلِاب َو  ِهِسْفَِنل  َدَصَق  ْنَم  َْتلَْهمَأ  َو 

كاله ات  ینک ، یم  كرت  ار  ناـشیا  رفیک  رد  باتـش  هبوت ، ماـگنه  اـت  .يا و  هداد  تلهم  هدومن ، متـس  دـصق  دوخ  هب  هک  ار  یـسک  و 
.وا رب  ناوارف  ياهرذع  زا  دعب  رگم  .دوشن  كاله  وت  رطاخ  هب  ناشیا ، هدنوش 

9/45

ناگدش كاله  اب  هدنب ، نتخاسن  كاله 

َِکتْقَِمل َنیِضِّرَعَتُْملا  َنِم  ُِکلُْهت  ْنَم  َعَم  ِینِْکلُْهت  َال  َو 
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96/47 .نادرگن كاله  دنبلط ، یم  ار  وت  ینمشد  هک  یناگدنوش  كاله  هارمه  ارم  و 

َِکُلبُس ْنَع  َنِیفِرَْحنُْملا  َنِم  ُرِّبَُتت  ْنَمِیف  ِینْرِّبَُتت  َال  َو 

97/47 .نکم كاله  دنا ، هدش  فرحنم  وت  ياه  هار  زا  هک  یناگدش  كاله  رامش  رد  ارم  و 

ناگدنوش كاله  ِبادرگ 

َنیِِکلاَْهلا ِهَطْرَو  ...ْنِم  يِدَِیب  ْذُخ  َْلب  ...َِکتَیاَعِر  ِْنیَع  ْنِم  َطَقَس  ْنَم  َْیمَر  ِیب  ِمَْرت  َال  َو 

متاجن  ) ریگب ار  متسد  ناگدش ، كاله  بادرگ  زا  هکلب  .هداتفا  وت  تبقارم  مشچ  زا  هک  یـسک  نتخادنا  رود  دننامه  زادنین  رود  ارم  و 
(. هد

104/47

وکین لامعا  هلیسو  هب  ندشن  كاله 

1231 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2409 

http://www.ghaemiyeh.com


َْکَیلِإ ُُهْتیَدْسَأ  اَِمب  ِینِْکلُْهت  َال  َو 

116/47 .نکن كاله  ارم  ما ، هدومن  ییوکین  هک  هچنآ  هلیسو  هب  و 

هدنب تکاله  هرابرد  ادخ ، زا  ندشن  لاؤس 

ِهِْرمَأ ْنَع  َُکلَأْسَی  ْوَأ  َكِْدبَع ، ِیف  ََکل  ُضِْرعَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْکَلْهَأ  ْنِإ 

؟15/48 دنک تساوخزاب  ار  وت  وا ، راک  هرابرد  ای  دوش  وت  ضرتعم  تا  هدنب  هرابرد  هکنآ  تسیک  سپ  ینک ، دوبان  ارم  رگا 

ندنکفا تکاله  ياه  هّرد  رد  ار  دوخ 

َِکتَابوُقُع اَِهلُولُِحب  َِکتاَوَطَِسل َو  اَهِیف  ُتْضَّرَعَت  ...ِكاَلَْهلا  َهَیِدْوَأ  ُتْمَّحَقَت 

2/49 .مدش وربور  تیاه  تبوقع  اب  هداد ، رارق  تیاه  يریگ  تخس  ضرعم  رد  ار  دوخ  اهنآ ، رد  .متفر  تکاله  ياه  يداو  رد 

یهلا وفع  هب  دیما  رطاخ  هب  شیوخ ، نتخاسن  كاله 

يِدَِیب ُْتیَْقلََأل  ٍءْیَش  َّلُک  َلِمَش  يِذَّلا  َكِْوفَع  ْنِم  ُلِّمَءوُأ  ِیتَّلا  ُِفقاَوَْملا  َال  ْوَلَف 

3/50 .متخاس یم  كاله  ار  دوخ  دوبن ، دریگ  یمارف  ار  يزیچ  ره  مدنموزرآ و  تشیاشخب  زا  هک  یهاگیاج  رگا  سپ 

شناهانگ اب  هدنب ، نتخاسن  كاله 

ِیتَریِرَِجب ِینِْکلُْهت  َْمل  َو 

11/51 .يدومنن كاله  ارم  ْمهانگ  هب  و 

دوخ نتخاس  كاله  هدنب و 

! یِسْفَِنب ُتْرَّرَغ  ٍریِْرغَت  َّيَأ  ...َکَناَْحبُس 

؟3/53 مدنکفا تکاله  هب  ار  دوخ  كاله ، مادک  هب  یهّزنم ! كاپ و 

: هدنب تکاله  تابجوم 

تابجاو ندرک  هابت  .أ 

َکَلَه اَهَعَّیَض  ْنَم  ِیتَّلا  َکِضوُُرف  اَشاَح  ٌهَّنُس  اَِهئاَیْحِِإب  َّیَلَع  ِیْنُثت  َال  َو 
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.دسر تکاله  هب  دادن ، ماجنا  ار  نآ  هک  ره  هک  وت ، تابجاو  رگم  دیاتس ، یم  ارم  شنتخاس  هدنز  رطاخ  هب  یّبحتسم  لمع )  ) هن و 

17/32

هدنب ندش  هداد  ازج  قح  هب  .ب 

ِینِْکلُْهت ِّقَْحلِاب  ِیِنفاَُکت  ْنِإ  َکَّنِإَف 

5/39 .مکاله یهد ، تافاکم  ّقح  هب  ارم  وت  رگا  اریز 

سفن شهاوخ  .ج 

ِینُِقبُوی يًوَه  ...َْنَیب  ِیْنَیب َو  ْلُح  َو 

99/47 .زادنا ییادج  دنادرگ ، یم  كاله  ارم  هک  سفن  شهاوخ  نم و  نایم  و 
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هانگ .د 

ِیْنتََقبْوَأ ْدَق  ِیتَّلا  َِیبُونُذ  ْنِم  َْکَیلِإ  ُلَّصَنَتَأ  َو 

8/51 .مبلط یم  شزوپ  هتخاس ، مهابت  هک  مناهانگ  زا  وت  هاگرد  هب  و 

دوخ رادرک  ه ._

ِینَکَلْهَأ ِیلَمَع 

7/52 .هدنکفا تکاله  هب  ارم  ملمع 

دننامه

شنایاتمه هب  هدنب ، يدنمزاین 

ِءاَفْکَْألا َیلِإ  ِْرقَْفلا  َنِم  ...َِکب  ُذوُعَن  َو 

.ناعون مه  هب  يدنمزاین  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و 

8/8

ادخ هدارا  هب  اهزیچ  نیرت  هیبش 

َِکب َثاَغَتْسا  ِنَم  ُثْوَغ  َو  َکَمَحْرَتْسا ، ِنَم  ُهَمْحَر  ...َِکتَّیِشَِمب  ِءاَیْشَْألا  ُهَبْشَأ  َو 

یکمک وـت  زا  هک  تـسا  یـسک  هـب  کـمک  هتـساوخ و  تـمحر  وـت  زا  هـکنآ  رب  تـسا  شـشخب  تا ، هدارا  هـب  اـهزیچ  نـیرت  هیبـش  و 
5/10 .هدیبلط

وا يارب  هدش  هریخذ  شاداپ  هنومن  ِنتشاگن  هدنب  لد  رد 

َِکباََوث ْنِم  ِیل  َتْرَخَّدا  اَم  َلاَثِم  ِیْبلَق  ِیف  ْرِّوَص  َو 

15/14 .راذگب ملد  رد  يدومن ، هریخذ  میارب  هک  ار  یشاداپ  هنومن  و 

اهنآ تهابش  ماگنه  لامعا ، نیرت  هزیکاپ  ماجنا 

اَهاَکْزَِأل ُلاَمْعَْألا  ِتََهباَشَت  اَذِإ  ...ِینْقِّفَو 
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21/20 .هد مقیفوت  اهنآ  نیرت  هزیکاپ  هب  دیدرگ ، رگیدکی )  ) هیبش لامعا  هک  یماگنه 

ادخ اب  يدننامه ، ندناوخن 

اِدن َکَعَم  وُعْدَأ  َال  َو  ادِض ، ََکل  ُلَعْجَأ  َال  یِّنِإَف 

22/20 .مناوخ یمن  ار  يدننامه  وت  اب  مهد و  یمن  رارق  يّدض  وت  يارب  نم  اریز 

نتشاد دننامه  زا  دنوادخ ، ندوب  رترب  گرزب و 

ِداَْدنَْألا ِلاَْثمَْألا َو  ِنَع  َتْرَّبَکَت  َو  ِداَدْضَْألا ، ِهاَبْشَْألا َو  ِنَع  َْتَیلاَعَتَف 

12/28 .يدوب رت  گرزب  نوگمه  ناسمه و  نتشاد  زا  رترب و  اهاتمه  اهدننام و  نتشاد  زا  وت  سپ 

ادخ يارب  يدننامه ، اتمه و  ِدوبن 

ٌدَحَأ اًوُفُک  ََکل  ْنُکَی  َْمل  َْدلُوت َو  َْمل  ِْدَلت َو  َْمل  يِذَّلا  ُدَمَّصلا ، ُدَحَْألا  ُدِحاَْولا  َکَّنِإ 

هدوبن وت  دننام  سک  چیه  يدشن و  هدییاز  يدرواین و  دنزرف  هک  يزاین  یب  ياتکی  اهنت  وت  هک  یتسرد  هب 
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5/35 .تسا

ٌریِظَن َال  ٌدِهاَشُم َو  ََکل  ْنُکَی  َْمل  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

14/47 .تسا هدوبن  يدننام  هدننیب و  وت  يارب  هکنآ  ییوت 

ٌدَحَأ اًوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َْدلُوی َو  َْمل  ِْدلَی َو  َْمل  ْنَم  اَی 

2/54 .تسا هدوبن  ییاتمه  وا  يارب  يا و  هدشن  هدیئاز  هدیئازن و  هک  يا 

دننامه یشنیرفآ  رب  ادخ ، تردق 

یَلَع اَِهب  اًجاَِجتْحا  َو  اَِهْلثِم ، یَلَع  َِکتَرْدُِقل  اًتاَْبثِإ  اَهَتْأَْشنَأ  ْنَِکل  ...ٍءوُس َو  ْنِم  اَِهب  َِعنَتْمَتِل  اَهُْقلَْخت  َْمل  ِیتَّلا  َیِـسْفَن  یَِهلِإ -  اَی  َُکبِهْوَتْـسَأ - 
اَِهلْکَش

، يدیرفآ ار  نآ  هکلب  .يوش  تیامح  نایز  زا  نآ  ببـس  هب  ات  يدیرفاین  ار  نآ  هک  مهاوخ  یم  ار  مسفن  شـشخب  وت  زا  نم  يادـخ  يا 
7/39 .يدروآ لیلد  نآ ، هیبش  شنیرفآ )  ) رب ببس  نیدب  دوش و  تباث  نآ  لثم  ندیرفآ )  ) رب تتردق  ات 

نآ دننام  ربارب  هد  کین ، راک  دزم 

اَِهلاَْثمَأ ُرْشَع  ُهَلَف  ِهَنَسَْحلِاب  َءاَج  ْنَم 

12/45 .تسا نآ  ربارب  هد  وا  يارب  سپ  دَروآ ، اج  هب  یکین  راک  سک  ره 

شرفیک اب  دب  راک  يدننامه 

اَهَْلثِم اَّلِإ  يَزُْجی  اَلَف  ِهَئِّیَّسلِاب  َءاَج  ْنَم 

هداد ازج  نآ  دننام  زج  دنک ، يدب  راک  سک  ره 

12/45 .دوش یمن 

نآرق رد  تانسح ،  شیازفا  تایآ  ریظن  یتایآ  دوجو 

ِتاَنَسَْحلا ِفیِعاَضَت  ْنِم  ِنآْرُْقلا  ِیف  َّنِهِِرئاَظَن  ْنِم  َْتلَْزنَأ  اَم  .ًهَرِیثَک َو  اًفاَعْضَأ  َُهل  ُهَفِعاَُضیَف  اًنَسَح  اًضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  َْتُلق : َو 

ياهدننام و  دیامن ».؟ نوزفا  ربارب  دنچ  نیدنچ و  هب  شیارب  ار  نآ  ادخ  هک  .وکین  یماو  دـهد ، ماو  ادـخ  هب  هکنآ  تسیک  : » يدومرف و 
.يداتسرفورف نآرق  رد  اه  یکین  ياه  شیازفا  زا  هک  ییاه ) هیآ   ) نآ
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13/45

هدنایور هشوخ  تفه  هک  يا  هناد  ناتساد  دننام  یناتساد 

ُءاَشَی ْنَِمل  ُفِعاَُضی  ُهَّللا  َو  ٍهَّبَح ، ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلباَنَس  َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم  َْتُلق : َو 

هک هدنایور ، هشوخ  تفه  هک  تسیا  هناد  ناتساد  دننام  دنـشخب ، یم  ادخ  هار  رد  ار  ناشیاه  ییاراد  هک  یناسک  ناتـساد  : » يدومرف و 
13/45« .دنک یم  ربارب  نیدنچ  دهاوخب ، هک  ره  يارب  ادخ  دشاب و  هناد  دص  هشوخ  ره  رد 

تسین ادخ  دننامه  يزیچ 

ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل 
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2/47 .تسین وا  دننام  يزیچ 

دننام هنومن و  نودب  اه ، تروص  نتشاگن 

ٍلاَثِم ِْریَغ  ْنِم  َتْرَّوَص  اَم  َتْرَّوَص  ...يِذَّلا  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

.یتشاگن هنومن  نودب  ار  اه  تروص  هک  ییوت  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

12/47

يزیچ هب  ادخ ، ندشن  دننام  هیبش و 

اًدوُجْوَم َنوُکَتَف  ْلَّثَُمت  َْمل  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

19/47 .یشاب هدش  هدیرفآ  ات  يا ، هدشن  دننام  يزیچ  هب  هکنآ  ییوت 

ادخ اب  يربارب ، ای  هبلغ  يارب  يدننامه  ِدوبن 

َکَضِراَُعیَف ََکل  َِّدن  َال  َو  َكَِرثاَُکیَف ، ََکل  َلْدِع  َال  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

20/47 .دنک هضراعم  وت  اب  ات  يرادن  يدننام  دنک و  تباقر  وت  اب  ینوزف  رد  ات  تسین ، تیارب  يدننامه  هکنآ  ییوت 

هدشن هدراذگ  نآ ، دننام  هک  یساپس 

ُهَْلثِم ٌْقلَخ  َكْدَمْحَی  َْمل  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

44و36/47 .دشاب هدرکن  شیاتس  ار  وت  نآ ، دننام  يا  هدیرفآ  چیه  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

هژیو ياهدورد  دننام  هب  هتسویپ ، يدورد 

اًَدبَأ َّنِهِِرئاَظَِنب  ًهَلِصَّتُم  ...ًهاَلَص  ...ْمِْهیَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

.دشاب لصّتم  اهدورد )  ) نآ ياهدننام  هب  دبا  ات  هک  يدورد  .تسرف  دورد  ناشیا  رب  نم ، راگدرورپ 

59/47

مالسلا هیلع  ماما  هب  ماهلا  دننامه  هدنب ، هب  رکش  ماهلا 

ِهِیف ُهَْلثِم  اَنْعِزْوَأ  َو  ِْهیَلَع ، ِِهب  َتْمَْعنَأ  اَم  َرْکُش  َکِِّیلَِول  ْعِزْوَأَف  َّمُهَّللا 
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ماـهلا اـم  هب  تمعن ، رد  ار  رکـش )  ) نآ دـننام  اـمرف و  ماـهلا  يا ، هداد  تمعن  وا  هب  هک  ار  هـچنآ  ِرکـش  دوـخ ، ّیلو  هـب  سپ  ادـنوادخ ،
61/47 .امن

وا يارب  ینایاتمه  ندوبن  ادخ و  یگناگی 

َْکنَع ِهاَبْشَْألا  ِداَْدنَْألا َو  ِداَدْضَْألا َو  َیْفَن  َكَدیِحَْوت َو  ُْتمَّدَق  ْدَقَف  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ُهُومَّدَق  اَم  ْمِّدَقُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو  َو 

ناکیرـش و یفن  وت و  نتـسناد  هناگی  یلو  مداتـسرفن ، شیپ  دـنا ، هداتـسرف  شیپ  اهنآ  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياهراک  نم  هچرگ  اـنامه  و 
72/47 .ما هداتسرف  شیپ  ار ، وت  زا  ییاهدننام  نایاتمه و 

دننامه اتمه 

هارمه

گرگت فرب و  هارمه  ِناگتشرف 
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ِدَرَْبلا ِْجلَّثلا َو  یِعِّیَشُم  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

فرب و ناگدــــننک  یهارمه  ناگتــــشرف و  ياـــه  هورگ  رب  تناگتــــشرف و  زا  ناـــّیناحور  رب  ناـــشیا و  رب  تـــسرف  دورد  سپ  ...
15و11و10/3 .گرگت

ربمایپ ِیهارمه  ندرب  نایاپ  هب  وکین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا 

َِکناَوْضِر ْنِم  ْمِهِضْرَأ  َو  َکِیف ، ََکل َو  اوُکََرت  اَم  َّمُهَّللا  ُمَُهل  َْسنَت  اَلَف  ...ََهباَحَّصلا  اُونَسْحَأ  َنیِذَّلا  ًهَّصاَخ  ٍدَّمَُحم  ُباَحْصَأ  َّمُهَّللا َو 

يارب دندرک  اهر  وت  هار  رد  وت و  يارب  ار  هچنآ  ادنوادخ  سپ  دـندوب ، وکین  یناهارمه  هک  نانآ  دّـمحم ، نارای  صوصخب  ادـنوادخ و 
.زاس دونشوخ  ار  ناشیا  دوخ  يدونشوخ  هب  رادن و  رود  رظن  زا  نانآ 

7و3/4

ندومن ناگدنب  يزور  ار ، زور ) ره  اب   ) ندوب هارمه  ِیکین 

ِِهتَبَحاَصُم َنْسُح  اَْنقُزْرا  َو 

.نادرگ 13/6 ام  بیصن  ار  زور  نآ  اب  ندوب  مدمه  ِیکین  و 

ندوب ناگدنب  هارمه  نیرترب  زور و 

ُهاَْنبِحَص ٍبِحاَص  َلَْضفَأ  ...ُْهلَعْجا  َو 

هارمه نآ  اب  هک  یهارمه  نیرترب  ار  زور )  ) نآ و 

19/6 .هد رارق  میا  هدش 

یهلا تیصعم  رد  ناطیش ، ندرک  یهارمه 

َِکتَیِصْعَم یَلَع  ُهاَنْعَیاَش  ْذِإ  اَِنب  َتِمَش  ْدَق  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  َّمُهَّللا 

6/10 .درک تتامش  ار  ام  وا  میدومن ، یهارمه  ار  ناطیش  وت ، زا  ینامرفان  رب  نوچ  ادنوادخ 

هدنب اب  ادخ ، ینمشد  ندوب  هارمه  زا  شسرپ 

؟ َُکتْقَم َياَعُد  ِْتقَو  ِیف  ِینَمَِزل  ْمَأ  ...

؟6/12 تسا هتشگ  مزال  ارم  تا  ینمشد  مناوخ ، یم  ار  وت  هک  یماگنه  ایآ  ...
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رییغت اب  هدنب ، تیاکش  نتخاس  هارمه 

ِرِییْغَّتلِاب ِیتَیاَکِش  ْنِْرقا  َو 

11/14 .هد دنویپ  ینوگرگد  اب  ار  میهاوخداد  و 

یهرمه یب  ییاهنت و  لماع 

یِعَم َبِحاَص  اَلَف  اَیاَطَْخلا  ِیْنتَدَْرفَأ 

.مرادن یهارمه  هدنادرگ و  اهنت  ارم  اهاطخ 

1/21

دهاجم اب  اه ، تفآ  زا  ییاهر  یهارمه 

َهَماَلَّسلا ُْهبِحْصَأ  َو 

14/27 .امرف شهارمه  ار ، اه  تفآ  زا  ییاهر  و 
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کین یهارمه  ناضمر ،

ٍروُْربَم َهَبْحُص  اَنَبِحَص  َو  ٍدْمَح ، َماَقُم  ُرْهَّشلا  اَذَه  اَنِیف  َماَقَأ  ْدَق  َو 

22/45 .دش هارمه  وکین  ِرای  نوچمه  ام  اب  درک و  تماقا  هدیدنسپ  ماقم  رد )  ) ام نیب  رد  هام  نیا  و 

ناناملسم اب  هارمه  ياه  تقو  نیرتهب  ناضمر ،  هام 

ِتاَقْوَْألا َنِم  ٍبوُحْصَم  َمَرْکَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

24/45 .يدوب هارمه  هک  ییاه  تقو  نیرت  یمارگ  يا  وت ، رب  دورد 

ناسحا ياه  هار  هدننک  ناسآ  ْیهارمه  ناضمر ،  هام 

ِناَسْحِْإلا َُلبُس  َلَّهَس  ٍبِحاَص  ...ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.دومن 29/45 ناسآ  ار  ناسحا  ياه  هار  هک  یهارمه  وت  رب  دورد 

ناضمر تبحاصم  ندوبن  دنسپان 

ِهَبَحاَصُْملا ِهیِرَک  َْریَغ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

.تسین دنسپان  شا  یهارمه  هک  وت  رب  دورد 

35/45

ادخ زا  ساپس  ِنتخاس  هدنب  هارمه  مزالم و 

َِکئْالِآل َنِیلِهاَْجلا  ِتاَلَفَغ  َْدنِع  ِوْهَّسلا  ِلاَوْحَأ  ِیف  ِهِیْنمِْزلَأ  َْلب  َكَرْکُش ، یِّنَع  ْبِهُْذت  َال  َو 

نم اب  تیاه ، تمعن  هب  نانادان  ياـه  یـشومارف  ماـگنه  یهّجوت ، یب  تـالاح  رد  هشیمه  ار  نآ  هکلب  .ریگن  نم  زا  ار  تیرازگرکـش  و 
.نادرگ هارمه 

114/47

هیاسمه

ندش راپسهر  وا  تمحر )  ) راوج هب  ادخ ، شتآ  زا 
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ِهَّللا ِراَوِج  ِمیِرَک  َیلِإ  ِهَّللا  ِراَن  ِمِیلَأ  ْنِم  ِِهب  ُقَتُْعن  اًدْمَح  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

15و10/1 .میوش لصاو  ادخ ، دنمجرا  راوج  هب  هدش ، دازآ  دنوادخ  كاندرد  شتآ  زا  نآ  ببس  هب  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  و 

هدنب ياه  بیع  يوجتسج  ناگیاسمه و 

ِیتَریِج ْنِم  ِیِبیاَعَم  ُسِمَْتلَی  ْنَِمل  اَِهتاَءْوَس  ِْدُبت  َْمل  َو  ...

.يدرکن راکشآ  دنشاب -  یم  نم  ياه  بیع  يوجتسج  رد  هک  مناگیاسمه -  شیپ  ارم  ياه  يدب  و 

21/16

ناطیش ّرش  نامیااب و  ناگیاسمه 

...ٍزِراَح ٍزْرِح  ِیف  ُْهنِم  ِتاَنِمْءوُْملا  َنِینِمْءوُْملا َو  َنِم  اَنَناَریِج  ...ْلَعْجا  َو 

10/17 .هد رارق  مکحم  یهاگیاج  رد  وا  ّرش )  ) زا ار ، نامیا  اب  نانز  نادرم و  زا  ام  ناگیاسمه  و 
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دنوادخ راوج  رد  ناگدیمرآ  هرمز  رد 

َكِراَوِج ِیف  َنِینِکاَّسلا  ...َنِم  َِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

11و10/25 .هد رارق  دنا ، هتفرگ  ياج  وت  یگیاسمه  رد  هک ) نانآ   ) زا روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و 

مالسلا هیلع  ماما  ّقح  هب  انشآ  ناگیاسمه 

َِکتَیَالَو ِلَْضفَِأب  اَِنئاَدْعَِأل  َنیِِذباَنُْملا  َو  اَنِّقَِحب ، َنِیفِراَْعلا  َِّیلاَوَم  ِیناَریِج َو  ِیف  ِینَّلََوت  َو 

1/26 .امرف يرای  هجو  نیرتهب  هب  دنتسه ، ام  نانمشد  اب  فلاخم  ام و  ّقح  هب  اناد  هک  مناتسود  مناگیاسمه و  هرابرد  ارم  و 

ناگیاسمه يارب  هدنب  تساوخرد 

َو ْمِهِدِـشْرَتْسُم ، ِهَیاَدِـه  َو  ْمِهِـضیِرَم ، ِهَداَیِع  َو  ْمِِهتَّلَخ ، ِّدَـس  َو  ْمِهِفیِعَـض ، ِقاَفْرِإ  ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْـخَْألا  َو  َِکتَّنُـس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 
َو ِنوُعاَْملِاب ، ْمِِهتاَساَُوم  ِنْسُح  َو  ْمِهِمُولْظَم ، ِهَرُْـصن  َو  ْمِِهتاَرْوَع ، ِْرتَس  َو  ْمِهِراَرْـسَأ ، ِناَم  _ ْتِک َو  ْمِهِمِداَق ، ِدُّهَعَت  َو  ْمِهِریِـشَتْسُم ، ِهَحَـصاَنُم 

ِلاَءوُّسلا َْلبَق  ْمَُهل  ُبِجَی  اَم  ِءاَطْعِإ  َو  ِلاَْضفِْإلا ، ِهَدِْجلِاب َو  ْمِْهیَلَع  ِدْوَْعلا 

تدایع هب  نانآ و  تساک  مک و  ندرک  رپ  ناشناوتان و  هب  قافرا  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنـس و  نتـشاد  اـپ  هب  يارب  ار  ناـنآ  و 
ناشرارـسا و نامتک  ناـش و  هتـشگزاب  رفـس  زا  اـب  رادـید  ناـش و  هدـننک  تروشم  نداد  دـنپ  ناـشیوج و  هار  ِییاـمنهار  ناـشرامیب و 

یگدیسر ناشی و  یگدنز  جاتحیام  رد  وکین  يرایمه  ناش و  هدید  متس  ِيرای  ناشیاه و  بیع  ندناشوپ 

2/26 .هد قیفوت  نانآ ، تساوخرد  زا  شیپ  تسا  يرورض  نانآ  يارب  هچنآ  ندرک  اطع  نانآ و  هب  ناوارف  ششخب  تورث و  اب 

دوخ يارب  ناگیاسمه ، اب  طابترا  رد  هدنب  تساوخرد 

ِِّرْبلاـِب یَّلَوـَتَأ  َو  ْمِِهتَّفاَـک ، ِیف  ِّنَّظلا  َنْسُح  ُلِمْعَتْـسَأ  َو  ْمِهِِملاَـظ ، ْنَـع  ِزُواَـجَّتلِاب  ُضِرْعُأ  َو  ْمُهَئیِـسُم ، ِناَـسْحِْإلِاب  يِزْجَأ  َّمُـهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 
َو ًهَّدَوَم ، ِْبیَْغلِاب  ْمَُهل  ُّرِـسُأ  َو  ًهَمْحَر ، ْمُْهنِم  ِءاَلَْبلا  ِلـْهَأ  یَلَع  ُّقِرَأ  َو  اًعُـضاََوت ، ْمَُهل  ِیِبناَـج  ُنِیلُأ  َو  ًهَّفِع ، ْمُْهنَع  يِرََـصب  ُّضُغَأ  َو  ْمُهَتَّماَـع ،

ِیتَّصاَِخل یَعْرَأ  اَم  ْمَُهل  یَعْرَأ  َو  ِیتَّماَِحل ، ُبِجوُأ  اَم  ْمَُهل  ُبِجوُأ  َو  اًحُْصن ، ْمُهَْدنِع  ِهَمْعِّنلا  َءاََقب  ُّبِحُأ 

همه هرابرد  منک و  رظن  فرـص  یـشوپ  مشچ  اب  ناشرگمتـس  زا  مهد و  شاداپ  یکین  هب  ار  ناشراکدـب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادـنوادخ  و 
اهنآ اب  هنانتورف ، مدـنبورف و  ناشیا  زا  هدـید  ینمادـکاپ ، اب  میامن و  يرای  ار  نانآ  همه  یکین ، اب  منک و  راتفر  ینامگ  شوخ  هب  ناـنآ ،

ياقب هناهاوخریخ  مزاس و  راکـشآ  ار ، یتسود  ناشدوبن  رد  میامن و  يزوسلد  اهنآ ، ناگدـیدالب  رب  ینابرهم  اب  منک و  ارادـم  یمرن و 
دوـخ ناـصاخ  يارب  ار  هچنآ  منادـب و  مزـال  اـهنآ  يارب  مناد ، یم  مزـال  مناـشیوخ  يارب  ار  هچنآ  مرادـب و  تسود  ناـشدزن  ار  تمعن 

3/26 .میامن تیاعر  نانآ  يارب  منک ، یم  تیاعر 

1238 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2422 

http://www.ghaemiyeh.com


نتساوخ دوخ  يارب  دش ، هتساوخ  ناگیاسمه  يارب  هچنآ  دننام 

ْمُْهنِم َِکلَذ  َْلثِم  ِیْنقُزْرا  َو 

.امرف 4/26 يزور  نانآ  بناج  زا  روما  نیمه  دننام  ارم  و 

نداد رارق  هدنب  يارب  ار  ناگیاسمه  دزن  ياه  هرهب  نیرت  لماک 

ْمُهَْدنِع امِیف  ِظوُظُْحلا  یَفْوَأ  ِیل  ْلَعْجا  َو 

4/26 .هد رارق  نم  يارب  ار  اه  هرهب  نیرت  لماک  دنراد ، ناشیا  هچنآ  زا  و 

ناشیا ّقح  هب  مالسلا ،  هیلع  ماما  ناگیاسمه  ییانیب  ندوزفا 

یِّقَح ِیف  ًهَریَِصب  ْمُهْدِز  َو 

4/26 .ازفیب نم  هب  تبسن  نانآ  ینیب  قح  رب  و 

ناشیا يرترب  هب  مالسلا ،  هیلع  ماما  ناگیاسمه  تفرعم  ندوزفا 

ْمِِهب َدَعْسَأ  ِیب َو  اوُدَعْسَی  یَّتَح  ِیلْضَِفب  ًهَفِْرعَم  ...ْمُهْدِز  َو 

4/26 .مدرگ تخب  کین  اهنآ ، هلیسو  هب  نم  دنوش و  تخب  کین  نم ، هلیسو  هب  نانآ  ات  .ازفیب  نم  هب  تبسن  نانآ  یسانش  تلیضف  رب  و 

ادخ تمحر )  ) راوج هب  ندیسر  هلیسو 

ْنِم ِیل  َْتلَّجَع  َو  اَهِماَطُح ، ْنِم  ِینَْتلَّوَخ  اَم  ْلَعْجا  َو 

َكِراَوِج َیلِإ  ًهَْغُلب  اَهِعاَتَم 

رارق دوخ  راوج  هب  ندیـسر  هلیـسو  يا ، هدـناسر  متـسد  هب  نوـنکا  مه  و  يا ، هتـشاد  ینازرا  نم  هب  هک  اـیند ،)  ) نآ يـالاک  زا  هچنآ  و 
6/30 .هد

هدنب ياه  ییاوسر  ناگیاسمه و 

ُْتنُک ٍراَـج  ْنِم  ...َو  َنِیبَّرَقُْملا ، ِهَِکئاَـلَْملا  َنِم  ِداَهْـشَْألا  ِِفقاَوَم  َدـْنِع  ِءاَـقَْبلا  ِراَد  ِتاَحیِـضَف  ْنِم  ِینْرِجَأَـف  ...َكِوـْفَِعب  ِینَتْرَتَـس  ْذِإ  َّمُهَّللا َو 
ِیتاَئِّیَس ُهُِمتاَکُأ 

ناگتـشرف زا  نادـهاش ؛ ياه  هاـگیاج  دزن  یقاـب ، يارـس  ياـه  ییاوسر  زا  سپ  يدـناشوپ ، تشیاـشخب  هب  ارم  هک  نونکا  ادـنوادخ و 
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21/32 .زاس نمیا  ارم  متشاد ، یم  ناهن  وا  زا  ار  میاه  يدب  هک  يا  هیاسمه  زا  دنمجرا و 

ناگیاسمه یشوپزار  هب  ندومنن ، دامتعا 

َّیَلَع ِْرتِّسلا  ِیف  ِّبَر  ْمِِهب  ِْقثَأ  َْمل 

22/32 .مرادن دامتعا  اهنآ  هب  نم ، رب  یشوپزار  رد  نم ، راگدرورپ 

ناطیش یگیاسمهْدب  زا  هلِگ 

ِیل ِِهتَرَواَُجم  َءوُس  وُکْشَأ  اَنَأَف 

27/32 .منک یم  تیاکش  وت  هب  نم ، اب  وا  یگیاسمهدب  زا  سپ 

اطع ناسحا و  اب  ناگیاسمه ، زا  ندش  ایوج 
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ِهَّیِطَْعلا ِلاَْضفِْإلِاب َو  اَنَناَریِج  َدَهاَعَتَن  ...ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو 

10/44 .مییامن ییوجلد  ار  نامناگیاسمه  اطع ، لضف و  اب  هک  هد ، قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام 

ادخ ناتسود  نیرت  هزیکاپ  اب  یگیاسمه 

َِکئاَیِفْصَِأل اَهَْتنَّیَز  ِیتَّلا  ِناَنِْجلا  ِیف  َِکئاَِیلْوَأ  ْنِم  َنِیبَیْطَْألا  َِیب  ْرِواَج  َو 

128/47 .نادرگ هیاسمه  ْتناتسود  نیرت  كاپ  اب  ارم  يا ، هتسارآ  تناگدیزگرب  يارب  ار  اهنآ  هک  ییاه  غاب  رد  و 

ادخ تمحر )  ) یگیاسمه هدنب و  لزنم 

ِینَکْسَم َكِراَوِج  ِیف  ...ِمْوَْیلا  َِکلَذ  ِیف  ْلَعْجا  َو 

.هد رارق  دوخ  راوج  رد  ار  ما  هناخ  زور ، نآ  رد  و 

7/53

نارسمه

دوخ نارسمه  زا  يرود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا 

ِِهتَِملَک ِراَهْظِإ  ِیف  َدَالْوَْألا  َجاَوْزَْألا َو  اُوقَراَف  َو 

4/4 .دندش ادج  دوخ  نادنزرف  نانز و  زا  وا ، نید  ندومن  راکشآ  هار  رد  و 

ادخ زا  تعاطا  نیعبات و  ِنارسمه 

ِمْوَی َیلِإ  اَذَه  اَنِمْوَی  ْنِم  َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

ْمُْهنِم َکَعاَطَأ  ْنَم  یَلَع  َو  ْمِِهتاَّیِّرُذ ، یَلَع  َو  ْمِهِجاَوْزَأ ، یَلَع  َو  ِنیِّدلا ،

دورد هدرب ، ار  وـت  ناـمرف  هـک  اـهنآ  زا  یــسک  ره  رب  ناشنادــنزرف و  ناـنز و  نیعباـت و  رب  تماـیق  زور  اــت  اــم  زورما  زا  ادــنوادخ و 
13/4 .تسرف

ینیشنمه

قلخ ناکین  اب  ینیشنمه 
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اًنیِرَق ْمَُهل  ِیْنلَعْجا  َو 

13/21 .هد رارق  نانآ  نیشنمه  ارم  و 

هدنب دزن  ارقف ، اب  ینیشنمه  ّتیبوبحم 

ِءاَرَقُْفلا َهَبْحُص  ََّیلِإ  ْبِّبَح  َّمُهَّللا 

4/30 .نادرگ بوبحم  نم  دزن  ار  نادنمزاین  ینیشنمه  ادنوادخ ،

ارقف اب  ینیشنمه  وکین و  ییابیکش 

ِْربَّصلا ِنْسُِحب  ْمِِهتَبْحُص  یَلَع  یِّنِعَأ  َو 

4/30 .هد يرای  ْوکین  ییابیکش  اب  نادنمزاین ،)  ) ناشیا ینیشنمه  رب  ارم  و 

یمارگ ینیشنمه  ناضمر ،

اًدوُجْوَم ُهُرْدَق  َّلَج  ٍنیِرَق  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

26/45 .دوب گرزب  شمارتحا  يدوب ، ات  هک  ینیشنمه  وت  رب  دورد 
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نزو مه 

دنوادخ گرزب  شرع  نزو  مه  یساپس 

َدیِج _ َْملا َکَشْرَع  ُنِزاُوی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

41و36/47 .دشاب گنسمه  وت  گرزب  شرع  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

یهلا شرع  نزو  مه  يدورد 

ُهَنوُد اَم  َکِشْرَع َو  َهَنِز  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

59/47 .تسرف دورد  تسا ، نآ  ریز  هچنآ  دوخ و  شرع  نزو  مه  ناشیا  رب  نم ، راگدرورپ 

یگشیمه

تمایق زور  ات  ادخ ، زا  یگشیمه  ساپس 

ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  اًدَمْرَس  اًَدبَأ  ًهَفَعاَضُم  اًفاَعْضَأ  اَهُدَدَع  اَْهنِم  ٍهَدِحاَو  ِّلُک  َناَکَم  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

27/1 .تمایق زور  ات  دیواج  هشیمه و  ربارب ، نیدنچ  هرامش  هب  اهنآ  زا  کی  ره  ياج  هب  ار ، وا  ساپس  سپ 

شتآ رد  ندنام  هشیمه  زا  نیعبات ، ییاهر 

اَهِیف ِدُولُْخلا  ِلوُط  ِراَّنلا َو  ِهَّبَک  ...ْنِم  ُهَْنتِْفلا  ِِهب  ُعَقَت  اَّمِم  ْمُهَِیفاَُعت  َو 

رد ندنام  هشیمه  شتآ و  یتخس  زا  ییاه  شیامزآ  هدنروآدوجو  هب  هک  هچنآ  زا  ار  ناشیا  و 

18/4 .یشخب تیفاع  تسا ، شتآ 

ادخ زا  نتساوخ  شزرمآ  هراومه 

َراَفِْغتْسِالا َمَِزل  َو  َراَرْصِْإلا ، ََبناَج  ...ْنَم  َْکَیلِإ  َكِداَبِع  َّبَحَأ  ...َّنَِأب  ٍِملاَع  ...ََهبَْوت  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ 

تسا یـسک  وت  دزن  تناگدنب  نیرت  بوبحم  دناد  یم  هک  یـسک  تشگزاب  مدرگ ، یمزاب  وت  يوس  هب  ما ) هداتـسیا  هک   ) ناکم نیا  رد 
13و12/12 .دهاوخ شزرمآ  هتسویپ  دنک و  كرت  ار  هانگ ) رب   ) يراشفاپ هک 

وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  ادخ ، یگشیمه  دورد 
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...ًهَیِماَن ًهَِمئاَد  ًهاَلَص  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 

24/13 .هدنیازف هتسویپ و  يدورد  .تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

یگشیمه ربص  هب  هدنب ، ندومن  دییأت 

ٍِمئاَد ٍْربَص  ٍهَقِداَص َو  ٍهَِّیِنب  َْکنِم  ِینْدِّیَأ  َو 

14/14 .هد يرای  مئاد  ییابیکش  هناقداص و  ّتین  هب  ارم  و 

ندرب رس  هب  یتسردنت  رد  هشیمه 

ِینََدب ِهَماَلَس  ْنِم  ِهِیف  ُفَّرَصَتَأ  ْلَزَأ  َْمل  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

هک منت  یتسردنت  رب  ساپس  ارت  ادنوادخ 
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1/15 .متسه رادروخرب  نآ  زا  هراومه 

مئاد یگشیمه و  ِیناوارف  اب  دنمدوس  یبآ 

ُهُرْزُغ ٍِمئاَد  ٍِعفاَن ، َْکنِم  ٍیْقَِسب  .َهَرَفَّسلا  َماَرِْکلا  َکَتَِکئاَلَم  ْدِهْشَأ  َو 

2/19 .زاس هدامآ  دشاب -  یگشیمه  شا  یناوارف  هک  دوخ -  بناج  زا  دنمدوس  یبآ  نداتسرف  هب  ار  تا  هدنسیون  ِراوگرزب  ِناگتشرف  و 

تشهب رد  یگشیمه ، نکاسم 

...ِْدلُْخلا ِنِکاَسَم  ْنِم  اَهِیف  َتْدَدْعَأ  اَم  ْمِهِراَْصبَِأل  اَْهنِم  ْحَِّول  َو 

4/27 .زاس نایامن  ناشناگدید  لباقم  رد  یگشیمه ، ياه  هناخ  زا  يا  هتخاس  هدامآ  تشهب )  ) نآ رد  ار  هچنآ  و 

یگشیمه یگنسرگ  مالسا و  نانمشد 

...ِمیِقُْملا ِعوُْجلِاب  ْمُْهبِصَأ 

12/27 .نادرگ مئاد  یگنسرگ  راچد  ار  نانآ 

یهلا دیواج  تنطلس  یهاشداپ و 

ِدُولُْخلِاب ِدِّبَأَتُْملا  ِْکلُْملا  اَذ  اَی  َّمُهَّللا 

.دیواج هدنیاپ  یهاشداپ  بحاص  يا  ادنوادخ 

1/32

دنوادخ یگنادواج 

َْتنَأ َِکلَذ  یَلَع  َو  َِکتَِّیلَّوَأ ، ِیف  ُلَّوَْألا  ُهَّللا  َْتنَأ  َِکلَذَک 

ُلوَُزت َال  ٌِمئاَد 

.يدیواج مئاد و  تفص )  ) نیا رد  لّوا و  دوخ  ِتیلّوا  رد  هک  یتسه  ییادخ  وت  هک  تسا  نینچ 

8/32

( تشهب  ) نادواج کلم  يوس  هب  هدنب ، نتخاس  هناور 
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َِدبَْألا ِْکُلم  ِیف  اَنْحَرْسا  َو 

5/35 .نک اهر  يدبا ، تنطلس  رد  ار  ام  و 

هدنب تّدم  هاتوک  لمع  رب  ادخ ، یگشیمه  شاداپ 

ِهَِدلاَْخلا ِهَلیِوَّطلا  ِهَّدُْملِاب  ِهَِیناَْفلا  ِهَریِصَْقلا  ِهَّدُْملا  یَلَع  ُهَْتیَزاَج  َکِمَرَِکب  َکَّنَِکل  ...

12/37 .يداد یگشیمه  ِتّدمزارد  شاداپ  رذگدوز ، ِتّدم  هاتوک  لمع  ربارب  رد  تمرک  اب  ار  وا  وت  یلو  ...

ردق بش  رد  ناگتشرف ،)  ) مالس تکرب  ماود 

...ِرْجَْفلا ِعُولُط  َیلِإ  ِهَکَرَْبلا  ُِمئاَد  ٌماَلَس ، ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئاَلَْملا َو  ُلَّزَنَت 

ات هک  تسا  یتـکرب  هارمه ) هب   ) مالـس ِبش  نآ  .دـنیآ  یم  دورف  يراـک  ره  يارب  ناـشراگدرورپ  ناـمرف  هب  حور  ناگتـشرف و  نآ  رد 
5/44 .دراد ماود  مد  هدیپس  ندمآرب 
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تشهب رد  حلاص ، ناگدنب  ندوب  یگشیمه 

َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  َسْوَدْرِْفلا  َنُوثِرَی  َنیِذَّلا  َنیِِحلاَّصلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَْنلَعْجا  َو  اَنَتْرَّمَع ، اَم  َِکلَذَک  ِماَّیَْألا  ِروُهُّشلا َو  ِِرئاَس  ِیف  اَْنلَعْجا  َو 

تـشهب هک  نانآ  .هد  رارق  تحلاص  ناگدنب  زا  ار  ام  هد و  رارق  نینچ  نیا  اهزور ، اه و  هام  هیقب  رد  یهد  یم  رمع  هک  ینامز  ات  ار  ام  و 
18/44 .دننادواج نآ  رد  و  دنرب ، یم  ثرا  ار 

دوخ کلم  ندوب  یگشیمه  هب  ادخ ، دامتعا 

َکِْکُلم ِماَوَِدب  ًهَِقث  ْمُهَْتلَْهمَأ  َو 

17/46 .يراد دامتعا  دوخ  یهاشداپ  ماود  هب  هک  يا  هداد  ناشتلهم  تهج  نآ  زا  و 

ادخ زا  هتشگرب  هدنب  ِیگشیمه  باذع 

َْکنَع َحَنَج  ْنَِمل  ُِمئاَّدلا  ُْلیَْولاَف 

19/46 .هتشگرب وت  زا  هک  تسیسک  يارب  یگشیمه ، سوسفا  سپ 

ّتیدبا تیاهن  رد  ادخ ،

ُمَوْدَْألا ُِمئاَّدلا  ...َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو 

8/47 .رادیاپ يدبا  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و 

دشاب یگشیمه  ادخ ، یگنادواج  هب  هک  یساپس 

َکِماَوَِدب ُموُدَی  اًدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل 

32/47 .تسا یگشیمه  وت ، ندوب  یگشیمه  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

دنوادخ تمعن  ندوب  دیواج 

َِکتَمِْعِنب اًِدلاَخ  اًدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو 

33/47 .دَنام دیواج  وت ، تمعن  هارمه  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس  و 

رِخآ لّوا و  ماود 
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ِرِخْآلا ُماَوَد  ِِهب  یَعْدَتُْسی  َو  ُلَّوَْألا ، ِِهب  ُماَدَتُْسی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

.ددرگ تساوخرد  نآ  هلیسو  هب  نیرِخآ ، ياقب  نیلّوا و  ماود  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

38و36/47

اهدورد ریاس  هب  دورد ، يدبا  یگتسویپ 

اًَدبَأ َّنِهِِرئاَظَِنب  ًهَلِصَّتُم  ...ًهاَلَص  ...ْمِْهیَلَع  ِّلَص  ِّبَر 

.دشاب لصّتم  اهدورد )  ) نآ ياهدننام  هب  دبا  ات  هک  يدورد  .تسرف  دورد  ناشیا  رب  نم ، راگدرورپ 

59/47

یهلا قیفوت  ماود 

َِکناَوْضِر َیلِإ  ِِهب  ُجُرْعَأ  اًمَّلُس  ُهُذِخَّتَأ  اَم  َکِقِیفَْوت  ِماَوَد  َِکتَمْحَر َو  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ِیل  ْبَهَف 

قیفوت تتمحر و  زا  نم ، يادخ  يا  سپ 
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.مور الاب  نآ  زا  هداد ، رارق  تا  يدونشوخ  يوس  هب  ینابدرن  ار  نآ  هک  شخبب  يزیچ  ارم  تا  یگشیمه 

17/49

ادخ کلم  یگنادواج  ناربنامرف و  يربنامرف 

َنیِعیِطُْملا ُهَعاَط  ِهِیف  َدیَِزت  ْنَأ  ْنِم  ُمَوْدَأ  َکُْکُلم  ...ْنَِکل 

6/50 .دیازفیب نآ  رب  ناربنامرف  ِتعاط  هک  تسا  نآ  زا  رترادیاپ  تا  یهاشداپ  یلو 

دنه

دنه رد  ادخ ، نانمشد 

ِكْرِّشلا ِمَمُأ  ِِرئاَس  ...ِْدنِْهلا َو  َنِم  ِداَِلْبلا  ِراَْطقَأ  ِیف  َكَءاَدْعَأ  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

9/27 .كرشم ياه  تّما  رگید  دنه و  زا  دنشاب  هک  يرهش  ره  رد  نک ، راچد  تشونرس  نیدب  ار  تنانمشد  همه  ادنوادخ و 

نامز ماگنه 

اوه

دنراد ياج  اوه  رد  هک  یناگتشرف  رب  ادخ ، دورد 

...ِءاَوَْهلا ِناَّکُس  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

.اوه نانکاس  ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

23و11و10/3

اوه رد  هتفرالاب 

ِءاَوَْهلا ِیف  اَلَع  اَم  ...اَهُضْرَأ َو  اَهُءواَمَس َو  ََکل : اَِهتَلْمُِجب  اَهُّلُک  ُءاَیْشَْألا  ِتَحَبْصَأ  اَنْحَبْصَأ َو 

9/6 .میتسه وت  ِنآ  زا  همه  هتفر و  الاب  اوه  رد  هچنآ  شنیمز و  نامسآ و  زا  زیچ  همه  دندرک  حبص  میدرک و  حبص 

شلآ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  اوه ، هدنریگارف  يدورد 

َءاَوَْهلا ُنَحْشَت  ًهاَلَص  ...ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 
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34/32 .دزاس هدنکآ  ار  اوه  هک  يدورد  .تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 

سوه اوه و 

سوه اوه و  زا  يوریپ 

يَوَْهلا ِهََعباَتُم  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

2و1/8 .سوه اوه و  يوریپ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 
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ادخ يوس  هب  هدنب ،  شهاوخ  ندنادرگرب 

َكَْدنِع َياَوَه  ْلَعْجا  َو 

5/22 .هد رارق  دوخ  دزن  ارم ، شهاوخ  و 

وا تسود  يدیماان  هدنب و  سفن  ياوه 

اًِرثْءُوم ...ٍءاَوَس  ٍَهلِْزنَِمب  اَمُْهنِم  َّیَلَع  ُدِرَی  اَِمب  َنوُکَأ  یَّتَح  ِبَضَْغلا ، اَضِّرلا َو  ِلاَح  ِیف  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدـلا َو  ِیف  َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحِالا  ...ِیْنقُزْرا  َو 
َياَوَه ِطاَطِْحنا  ِیْلیَم َو  ْنِم  یِِّیلَو  َسَیْاَی  ...یَّتَح  ِءاَدْعَْألا ، ِءاَِیلْوَْألا َو  ِیف  اَمُهاَوِس  اَم  یَلَع  َكاَضِِرل 

يدونـشوخ و  ) ود نآ  زا  هچنآ  هب  ات  .هد  يزور  ترخآ  ایند و  رد  اـه ، شزغل  زا  يراد  نتـشیوخ  مشخو ، يدونـشوخ  لاـح  رد  ارم  و 
يدونـشوخان و  ) ود نآ  ریغ  رب  ار  وت  يدونـشوخ  نانمـشد ، ناتـسود و  هرابرد  .مشاب  هتـشاد  ناـسکی  یلاـح  دـسر ، یم  نم  هب  مشخ )

13/22 .دوش دیماان  متسردان ، يراداوه  مسفن و  لیم  زا  متسود  ات  .مرامش  مّدقم  وت ) ینامرفان 

دوخ ياوه  رب  نیدلاو ، شهاوخ  اوه و  ندیزگرب 

اَمُهاَوَه َياَوَه  یَلَع  َِرثوُأ  یَّتَح  ...ِناَنْسَْولا  ِهَْدقَر  ْنِم  ِیْنیَِعل  َّرَقَأ  اَمِِهب  يِِّرب  َّيَِدلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا 

لیم رب  ار  ناشیا  لـیم  اـت  .هد  رارق  رت  شوخ  هدولآ ، باوخ  ِباوخ  زا  مرظن ، رد  ار  ود  نآ  هب  يراـکوکین  مرداـم و  ردـپ و  زا  تعاـطا 
5/24 .مهد يرترب  دوخ 

تاروذحم هب  هدنب  توعد  و  سوه ، اوه و 

ُهَتْرَّذَح اَم  َیلِإ  ُهَْتلَّیَز َو  اَم  َیلِإ  ُهاَوَه  ُهاَعَد  َْلب  ...

68/47 .شدناوخارف يدومن ، رذحرب  نآ  زا  هچنآ  هب  یتشادزاب و  نآ  زا  ار  وا  هچنآ  هب  شسفن  شهاوخ  هکلب  ...

سوه اوه و  هب  هدنب ، ندش  هابت 

ِینُِقبُوی يًوَه  ...َْنَیب  ِیْنَیب َو  ْلُح  َو 

99/47 .زادنا ییادج  دنادرگ ، یم  كاله  ارم  هک  سفن  شهاوخ  نم و  نایم  و 

ِیناَدْرَأ َياَوَه  َو 

7/52 .هتخاس هابت  ارم  مسفن  ياوه  و 
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راکشآ ادیوه 
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ي

دای

یهلا ياه  تمعن  دای  ناگتشرف و 

َِکئَالآ ِرْکِِذب  َنوُرَتْهَتْسُْملا 

8/3 .دنشاب یم  صیرح  وت  ياه  تمعن  رکذ  هب 

هدنب طّسوت  هدشن  دای  هتشرف  رب  ادخ  دورد 

ُهَرْکِذ اَنْمَهْوَأ  ْنَم  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

ار شماــن  هــک  يا ) هتـــشرف   ) ره ناگتـــشرف و  ياــه  هورگ  رب  تناگتـــشرف و  زا  ناــّیناحور  رب  ناــشیا و  رب  تــسرف  دورد  سپ  ...
22و11و10/3 .میدربن

تیاده نایاوشیپ  زا  ادخ ، ندومن  دای 

ِهَداَق َو  يَدُْهلا ، ِهَِّمئَأ  ْنِم  ِِهلآ ، ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َیلِإ  َمَدآ  ْنَُدل  ْنِم  اًلِیلَد  ِِهلْهَِأل  َتْمَقَأ  َو  ًالوُسَر ، ِهِیف  َْتلَـسْرَأ  ٍناَمَز  ٍرْهَد َو  ِّلُک  ِیف 
ٍناَوْضِر ٍهَرِفْغَِمب َو  َْکنِم  ْمُهْرُکْذاَف  ُماَلَّسلا ، ُمِهِعیِمَج  یَلَع  یَقُّتلا  ِلْهَأ 

ات مدآ  نارود  زا  یتشامگ ، ییامنهار  نآ  لها  يارب  يداتسرف و  یلوسر  هک  ینامز  رصع و  ره  رد 

 - داب دورد  اهنآ  همه  رب  هک  يراکزیهرپ -  لها  نایاوشیپ  يراگتـسر و  ِناماما  زا  داب ، -  شنادناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  دّـمحم - 
2/4 .نک دای  اهنآ  زا  يدونشوخ ، شزرمآ و  هب  سپ 

اه لد  یتمالس  ادخ و  یگرزب  دای 

َِکتَمَظَع ِرْکِذ  ِیف  اَِنبُوُلق  َهَماَلَس  ْلَعْجا  َو 

14/5 .هد رارق  دوخ  یگرزب  دای  رد  ار  ام  ياه  لد  یتمالس  و 

ناگدننکدای يارب  ادخ ، دای  ِندوب  ْتفارش 

َنیِرِکاَّذِلل ٌفَرَش  ُهُرْکِذ  ْنَم  اَی 

.تسا یگرزب  ناگدننکدای  يارب  وا  دای  هک  يا 
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1/11

ادخ دای  هب  هدنب ، لد  نتخاس  لوغشم 

ٍرْکِذ ِّلُک  ْنَع  َكِرْکِِذب  اََنبُوُلق  ْلَغْشا  َو 

.زاس 1/11 لوغشم  يدای  ره  زا  دوخ  دای  هب  ار  ام  ياه  لد  و 

َكِرْکِِذب ُْهلَغْشا  َو  َِکتَّبَحَمِل ، ِیْبلَق  ْغِّرَف  َو 

10/21 .راد لوغشم  تدای  هب  نادرگ و  یلاخ  تا  یتسود  يارب  ار  ملد  و 

هانگ دای  زا  لامعا ، همان  ندوب  یلاخ  ببس 

ِرْکِذ ْنِم  ٍهَِیلاَخ  ٍهَفیِحَِـصب  ِتاَئِّیَّسلا  ُباَّتُک  اَّنَع  َفِرَْـصنَی  یَّتَح  ...ٌهَِعبَت  ِهِیف  اَنُکِرُْدت  َال  ٍهَماَلَـس ، َغاَرَف  ُْهلَعْجاَف  .ٍلْغُـش  ْنِم  اًغاَرَف  اََنل  َتْرَّدَق  ْنِإَف 
اَِنتاَئِّیَس
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يدب ناگدنـسیون  ات  .دریگن  ار  ام  یهانگ  نآ  رد  هک  هد  رارق  یتسردنت  اب  ار  نآ  سپ  يا ، هدومن  رّدـقم  راک  زا  تغارف  ام  يارب  رگا  و 
2/11 .دندرگزاب ام  دزن  زا  تشز  رادرک  زا  یلاخ  يا  همان  اب  اه 

دوخ تجاح  ندومن  رکذ 

...َکَتَجاَح ُرُکْذَت  .اَذَک َو  اَذَک َو  ِّبَر  اَی  ِیتَجاَح  ْنِم  َو 

.يرب یم  مان  ار  دوخ  تجاح  .تسا و  نانچ  نینچ و  ما  هتساوخ  هلمج  زا  نم و  راگدرورپ  يا 

25/13

يرامیب اب  هانگ ، ندرب  نیب  زا  ِيروآدای 

ِهَمْعِّنلا ِمیِدَِقب  َِهبْوَْحلا  ِوْحِمل  اًریِکْذَت  ...اَِهب  ِینَتْصَّحَم  ِیتَّلا  ِهَّلِْعلا  ُْتقَو  ْمَأ  ...

4/15 .دشاب يروآدای  نیشیپ  تمعن  هلیسو  هب  هانگ  ندرب  نیب  زا  يارب  ات  يداد  تاجن  نآ  اب  ارم  هک  يرامیب  تقو  ای  ...

یهلا ناسحا  دای 

َنوُّرَطْضُْملا ُعَْزفَی  ِِهناَسْحِإ  ِرْکِذ  َیلِإ  ْنَم  اَی  َو 

.دنرب 2/16 یم  هانپ  شا  یکین  دای  هب  ناگراچیب  هک  یسک  يا  و 

هانگ يروآدای  زا  هدنب ، نتشگ  ناوتان  ببس 

ِیبُونُذ ِرْکِذ  یَلَع  َرِْدقَأ  ...ْنَأ  ْنِم  ...ًابُونُذ  ُرَثْکَأ  یَِهلِإ ، اَی  اَنَأ  َْلب 

نآ زا  رتشیب  مناهانگ  نم -  يادخ  يا  نم -  هکلب 

.مشاب اناوت  مناهانگ  يروآدای  رب  هک  تسا 

27/16

نابز ندش  ُدنک  ات  ادخ ، رکذ  هب  ندش  ایوگ 

ٍهَئِّیَس َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  ...ِیناَِسل  َّلِکَی  یَّتَح  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف  َُکتْرَکَذ  ...َّیَْنیَع َو  ُراَفْشَأ  َطُقْـسَت  یَّتَح  َْکَیلِإ  ُْتیََکب  َْول  یَِهلِإ  اَی 
ِیتاَئِّیَس ْنِم  ٍهَدِحاَو 

زا منابز  ات  میوگ  ار  وت  رکذ  ردقنآ )  ) تّدم نیا  رد  دتفیب و  منامشچ  ياه  کلپ  ات  میرگب  تهاگـشیپ  رد  نانچنآ  رگا  نم  يادخ  يا 
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30/16 .متسین میاه  يدب  زا  يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازس  همه ، نآ  اب  مه  زاب  دتفیب ، راک 

شا هدننک  تبیغ  زا  هدنب ، ندرک  دای  یکین  هب 

ِرْکِّذلا ِنْسُح  َیلِإ  ِیَنباَتْغا  ِنَم  َِفلاَخُأ  ...ْنَِأل  ِینْدِّدَس  َو 

9/20 .منک دای  یکین  هب  هدومن  تبیغ  نم  زا  هکنآ  اب  ات  هد  قیفوت  ارم  و 

ادخ یگرزب  دای  یناطیش و  تائاقلا 

َِکتَمَظَِعل اًرْکِذ  ِدَسَْحلا  یِّنَظَّتلا َو  یِّنَمتَّلا َو  َنِم  یِعوُر  ِیف  ُناَْطیَّشلا  یِْقُلی  اَم  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

13/20 .هد رارق  ار  تا  یگرزب  دای  دنکفا ، یم  نم  لد  رد  کشر ، یفاب و  لایخ  وزرآ و  زا  ناطیش  هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

دنوادخ دای  تلفغ و  تاقوا 

ِهَْلفَْغلا ِتاَقْوَأ  ِیف  َكِرْکِِذل  ِینْهِّبَن  َو 
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.نک رادیب  دوخ  دای  يارب  تلفغ ، تاقوا  رد  ارم  و 

29/20

ادخ دای  هب  تبسن  هدنب ، نتخاسن  راکشومارف 

ِینَْتَیلْوَأ امِیف  َكِرْکِِذل  اًیِساَن  ِیْنلَعَْجت  َال  َو 

8/21 .هدن رارق  يدومن ، اطع  نم  هب  هچنآ  رد  تدای  ِراکشومارف  ارم  و 

یهلا تابجاو  نتشاد  دای  هب 

ُُهتیِسَن ْوَأ  ُُهتْرَکَذ  ...َّیَلَع  ُهَتْضَرَف  ِهِینَْتمَْزلَأ َو  اَم  َّلُک  یِّنَع  ِْضقا  َو 

6/22 .مشاب هدرک  ششومارف  ای  هتشاد  دای  هب  ار  نآ  هاوخ  .هد  قیفوت  يا ، هدومن  بجاو  مزال و  نم  رب  هچنآ  ماجنا  هب  ارم  و 

ادخ دزن  ناگدنب ، لامعا  نتشاد  رظن  رد 

َْکیََدل اًروُکْذَم  ...َِکلَذ  ْلَعْجا  ...َِکلوُسَر َو  ِْربَق  ِهَراَیِز  َو  ِهَرْمُْعلا ، ِّجَْحلِاب َو  َّیَلَع  ُْنْنما  َّمُهَّللا َو 

4/23 .هد رارق  دوخ  دزن  هتشادرظنرد  ار  نآ  .تربمایپ و  ربق  ترایز  هرمع و  ّجح و  هب  راذگ  ّتنم  نم  رب  ادنوادخ و 

ادخ دای  هب  هدنب ، نابز  ندرک  ایوگ 

ِیناَِسل ...َكِرْکِذ  ...َكِدْمَِحب َو  ْقِْطنَأ  َو 

.امرف ایوگ  تدای ، دوخ و  دمح  هب  ار  منابز  و 

5/23

وا هرابرد  هدنراددبدصق  طّسوت  هدنب ، ندروآ  دای  هب 

ُهَْبلَق يِراَطْخِإ  َنوُد  َلِفُْقت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

لفق نم ، داـی  ماـگنه  ار  شلد  اـت  هد ، رارق  يّدـس  وا  لـباقم  رد  زاـس و  شفرـصنم  نم  زا  دـنک ، يدـب  نـم  اـب  دراد  دـصق  سک  ره  و 
8و7/23 .ینز

يو هرابرد  هدنراددبدصق  طّسوت  هدنب ، رکذ  ندینش ) )
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ُهَعْمَس يِرْکِذ  ْنَع  َّمُِصت  ...یَّتَح  ادُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  ...یِّنَع َو  ُْهفِرْصاَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو 

رک نم ، دای  ندینش )  ) زا ار  شـشوگ  ات  هد ، رارق  يّدس  وا  لباقم  رد  زاس و  شفرـصنم  نم  زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دصق  سک  ره  و 
.يزاس

8و7/23

دنزرف دای  زا  نیدلاو ، دای  ندربن 

يِراَهَن ِتاَعاَس  ْنِم  ٍهَعاَس  ِّلُک  ِیف  َو  ِیْلَیل ، ِءاَنآ  ْنِم  یًنِإ  ِیف  َو  ِیتاَوَلَص ، ِرَابْدَأ  ِیف  اَمُهَرْکِذ  ِینِْسُنت  َال  َّمُهَّللا 

13/24 .ربن مدای  زا  مزور ، تاعاس  زا  یتعاس  چیه  رد  مبش و  تاقوا  زا  یتقو  چیه  رد  میاهزامن و  ِدعب  ار  نانآ  دای  ادنوادخ 

دوش هدنب  لاح  حالصا  ثعاب  هچنآ  ندروآ  دای  هب 
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ُتیِسَن اَم  ُْهنِم َو  ُتْرَکَذ  اَم  ِیتَرِخآ  َياَْینُد َو  ِیف  ِینُِحلُْصی  اَم  ِّلُِکب  َّیَلَع  ُْنْنما  َو 

9/25 .راد ینازرا  نم  رب  مدرک ، شومارف  هچنآ  ای  مدروآ  دای  هب  ار  نآ  هچ  تسا ، محالص  هب  مترخآ  میایند و  رد  هچ  ره  و 

هدنبیرف يایند  دای  مالسا و  نارادزرم 

ِروُرَْغلا ِهَعاَّدَْخلا  ُمُهاَْینُد  َرْکِذ  َّوُدَْعلا  ُمِِهئاَِقل  َْدنِع  ْمِهِْسنَأ  َو 

4/27 .ربب ناشرطاخ  زا  ار  هدننز  لوگ  هدنبیرف  يایند  دای  نمشد ، اب  دروخرب  ماگنه  و 

دهاجم رطاخ  زا  دنزرف ، نز و  دای  ندرب 

َِدلَْولا ِلْهَْألا َو  َرْکِذ  ِهِْسنَأ  َو 

.زاس ششومارف  ار  دنزرف  هداوناخ و  دای  و 

13/27

اه يراتفرگ  نتشاد  دای  هب 

اَهَلْهَأ اَْهنِم  ْضِّوَعَف  ...َّنُُهتیِسَن  ْدَق  ٌتاَِعبَت  َو  َّنُُهتْظِفَح ، ْدَق  ٌتاَِعبَت  َّیَلَع  َّمُهَّللا َو 

سپ .ما  هدرک  شوـمارف  هـک  تـسا  ییاـه  يراـتفرگ  مراد و  داـی  هـب  هـک  تـسا  ییاـه  يراـتفرگ  مدرم ) قوـقح  زا   ) ارم ادــنوادخ و 
.هد ضوع  ار  شنابحاص 

18/31

ناراکوکین ندش  دای 

ُراَْربَْألا َرِکُذ  اَذِإ  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

34/32 .دنوش دای  ناراکوکین  هک  یماگنه  تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 

ناگدشدای هب  تبسن  ادخ ، دای  يرترب 

َنیِروُکْذَْملا ِنَع  َكُرْکِذ  َیلاَعَت 

14/39 .تسا رترب  ناگدشدای  زا  وت  دای 
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ندوب گرم  دای  هب  هشیمه 

ابِغ َُهل  اَنَرْکِذ  ْلَعَْجت  َال  َو 

.هدن رارق  ام  يارب  ار  شندرک  دای  هاگهگ  و 

2/40

هدنب زا  ادخ ، ندومن  دای 

ْمُکْرُکْذَأ ِینوُرُکْذا  َْتلُقَف :

« .منک دای  ار  امش  ات  دینک  دای  ارم  : » يدومرف سپ 

14/45

ادخ دای  يارب  یلماع  یهلا ، تمعن 

َکِّنَِمب َكوُرَکَذَف 

.دندرک دای  ار  وت  تدوخ ، ِتمعن  اب  سپ 

16/45

هدنب دای  زا  ادخ ، دای  ندربن 

َكَرْکِذ ِینِْسُنت  َال  َو 

114/47 .ربن مرطاخ  زا  ار  دوخ  دای  و 
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ناگدنیآ نیب  رد  هدنب ، يوکین  رکذ 

َنیِرِخْآلا ِیف  اًیِماَن  اًرْکِذ  َو  َنیِِرباَْغلا ، ِیف  ٍقْدِص  َناَِسل  ِیل  ْلَعْجا  َو 

127/47 .هد رارق  ناگدنیآ  رد  کین  هزاوآ  ناگدنامزاب و  رد  وکین  دای  نم  يارب  و 

ناگدیرفآ نایم  رد  هدنب ، دای  ندش  وحم 

يِرْکِذ َنِیقُولْخ  _ َْملا َنِم  یَحَّما  ...اَذِإ  ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو 

5/53 .نک محر  نم  هب  ددرگ ، وحم  ناگدیرفآ  نایم  زا  مدای  هک  یماگنه  نم ! يالوم 

يرای

ادخ ّقح  ماجنا  رب  هدننکددم ، یساپس 

ِهِِفئاَظَو ِهِّقَح َو  ِهَیِدَْأت  یَلَع  اًنْوَع  ...ُنوُکَی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  َُهل  َُّمث 

29و27/1 .دشاب شفئاظو  ّقح و  يادا  رب  يروای  هک  یساپس  ار ، وا  ساپس  سپ 

دنوادخ ندوب  هدنهد  يرای 

ٌدیِمَح ٌِّیلَو  ُهَّنِإ 

.تسا هدوتس  هدنهد  يرای  وا  هک  یتسرد  هب 

30و27/1

یهلا ددم  زا  ندیبلط  يرای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

َِکنْوَِعب اًِحتْفَتْسُم  ْمِْهَیلِإ  َدَهَنَف 

19/2 .تخات نانآ  يوس  هب  وت ، يرای  هب  يزوریپ  هب  دیما  اب  سپ 

ادخ يرای  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نتفای  ورین 

َكِرْصَِنب ِهِفْعَض  یَلَع  اًیِّوَقَتُم  ...ْمِْهَیلِإ  َدَهَنَف 

19/2 .تخات نانآ  يوس  هب  وت ، کمک  هب  دوخ  فعض  ندیشخب  تّوق  اب  سپ 
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شنارای توملا و  کلم  رب  ادخ ، دورد 

ِِهناَوْعَأ ِتْوَْملا َو  ِکَلَم  ...ِهَِکئاَلَْملا َو  ِِلئاَبَق  ...َِکتَِکئاَلَم َو  ْنِم  َنیِِّیناَحْوَّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِّلَصَف  ...

18و11و10/3 .شنارای گرم و  هتشرف  ناگتشرف و  ياه  هورگ  رب  تناگتشرف و  زا  ناّیناحور  رب  ناشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ...

گنج رد  وا  يرای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا 

ُهوُفَناَک َو  ِهِرْصَن ، ِیف  َنَسَْحلا  َءاَلَْبلا  اُوَْلبَأ  ...َنیِذَّلا  ًهَّصاَخ  ٍدَّمَُحم  ُباَحْصَأ  َّمُهَّللا َو 

3/4 ...دندناسر کمک  يو  هب  دندمآرب و  بوخ  شیامزآ  زا  وا  يرای  رد  هک  نانآ  دّمحم ، نارای  صوصخب  ادنوادخ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  هب  نیعبات ، نداد  يرای 

ْمَُهل َنیِرِزاَُوم  َنیِِفناَکُم َو  ...

.دنشاب یم  هدنهد  کمک  هدننک و  يرای  ناشیا  رب  ...

12/4
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کین راک  ره  رب  نیعبات ، يرای  ببس 

ٍِّرب ْنِم  ِْهیَلَع  َكُوناَعَتْسا  اَم  یَلَع  اَِهب  ْمُُهنیُِعت  ...ًهاَلَص  ...َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

.یناسر کمک  ْنانآ  کین  ياه  هتساوخ  رب  نآ  ببس  هب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نیعبات  رب  ادنوادخ و 

14و13/4

قح يرای  قیفوت 

ِهِزاَزْعِإ ِّقَْحلا َو  ِهَرُْصن  ...ِْریَْخلا َو  ِلاَمِْعتْسِال  ...اَنْقِّفَو  َو 

18/6 .هد قیفوت  قح ، تیوقت  نداد و  يرای  یکین و  ماجنا  يارب  ار  ام  و 

ناوتان هب  کمک  قیفوت 

ِفیِعَّضلا ِهَنَواَعُم  ...ِْریَْخلا َو  ِلاَمِْعتْسِال  ...اَنْقِّفَو  َو 

18/6 .هد قیفوت  ناوتان ، ندرک  کمک  یکین و  ماجنا  يارب  ار  ام  و 

ادخ طّسوت  هدش  راوخ  يارب  يا ،  هدنهد  يرای  ِدوبن 

َْتلَذَخ ْنَِمل  َرِصاَن  َال  َو 

7/7 .تسین يا  هدنهد  يرای  يدومن ، راوخ  هکنآ  يارب  و 

رگمتس هب  ندرک  کمک 

اًِملاَظ َدُضْعَن  ْنَأ  ...ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 

يرگمتس هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 

4و1/8 .مینک کمک  ار 

هدنب يارب  یکمک  وا ؛ لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  دورد 

...ِیل اًنْوَع  َِکلَذ  ْلَعْجا  ...ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 

24/13 .هد رارق  نم  يارب  یکمک  ار  نآ  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  و 
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رگمتس اب  تفلاخم  رد  هدنب ، ندش  يرای 

ِینْوَع ِْهیَلَع  ْنِسْحَأ  َو 

.امرف يرای  یبوخ  هب  وا  اب  تفلاخم  رد  ارم  و 

7/14

ندیبلطن يرای  ادخ ، زج  یمکاح  زا 

َكِْریَغ ٍمِکاَِحب  ُنیِعَتْسَأ  َال  ...َّمُهَّللا 

.میوج 11/14 یمن  يرای  وت  زج  يا  هدننک  مکح  زا  ادنوادخ 

هدش هدنار  دنمزاین  ره  راکددم  ادخ ،

ٍدیِرَط ٍجاَتُْحم  ِّلُک  َدُضَع  اَی  َو 

4/16 .هدش هدنار  دنمزاین  ره  روای  يا  و 

تمصع اب  هدنب ، هب  ندومن  کمک 

ِهَمْصِْعلِاب ِینْدِّیَأ  َو 

33/16 .نک مدییأت  هانگ  زا  يرادهگن  اب  و 

ندراذگ اهنت  تروص  رد  هدنب ، ندشن  يرای 
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ادخ طّسوت  وا 

؟ ِینَتْدَْرفَأ َْتنَأ  ِینُدِعاَُسی َو  ْنَم  َو 

؟2/21 يا هتشاذگ  اهنت  ارم  وت  هک  یلاح  رد  دهد ، يرای  ارم  یسک  هچ  و 

بلاط طّسوت  زج  بولطم ، ندشن  يرای 

ٍبُولْطَم یَلَع  ٌِبلاَط  اَّلِإ  ُنیُِعی  َال  َو 

3/21 .دناسر یمن  يرای  هدننک ، بلط  زج  ار  هدش  بلط  و 

تسادخ دزن  هچنآ  هب  یسرتسد  مدع  ادخ و  ریغ  زا  نتفرگ  کمک 

َكاَوِس ِهَنوُعَِمب  َكَْدنِع  اَم  یَلَع  ْرِْدقَأ  َْمل  َو  ...

5/21 .مرادن یسرتسد  وت  ریغ  کمک  اب  تسوت ، دزن  هچنآ  هب  و  ...

قلخ ناکین  هب  ندومن  کمک 

اًریِصَن ْمَُهل  ِیْنلَعْجا  َو 

13/21 .هد رارق  اهنآ  روای  ارم  و 

يرای بلط  تهج  سک ، نیرتهب 

ِِهب َنیُِعتْسا  ِنَم  َْریَخ  اَی 

11/24 .هدش هتساوخ  يرای  وا  هلیسو  هب  هک  یسک  نیرتهب  يا 

رگ يرای  نیرتهب  طّسوت  هدنب ، ندومن  يرای 

ِِهب َنیُِعتْسا  ِنَم  َْریَخ  اَی  یِّنِعَأ  َو 

11/24 .هدش هتساوخ  يرای  وا  هلیسو  هب  هک  یسک  نیرتهب  يا  هد ، يرای  ارم  و 

ِینْرُْصنا َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َكُرِْصنَتْسَأ ، َو 

21/48 .هد يرای  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مهاوخ ، یم  يرای  وت  زا  و 
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یِّنِعَأ َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َُکنیِعَتْسَأ ، َو 

25/48 .نک کمک  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مهاوخ ، یم  کمک  وت  زا  و 

ناشتجاح رب  نیدلاو ، يرای  نادنزرف و 

ِیتَجاَح یَلَع  ْمِِهب  یِّنِعَأ  َو 

.هد ما  يرای  نانآ  هلیسو  هب  متجاح  ندمآرب  رد  و 

4/25

نادنزرف تیبرت  رد  نیدلاو ، ندومن  يرای 

ْمِهِِّرب َو  ْمِِهبیِدَْأت ، ْمِِهتَِیبَْرت َو  یَلَع  یِّنِعَأ  َو 

5/25 .امن يرای  ناشیا  هب  یکین  نتخومآ و  بدا  تیبرت و  رب  ارم  و 

نیدلاو روای  هنیرن ؛ نادنزرف 

َُکْتلَأَس اَم  یَلَع  اًنْوَع  ِیل  ْمُْهلَعْجا  ...اًروُکُذ َو  اًدَالْوَأ  ْمُهَعَم  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَه  َو 

5/25 .هد رارق  راکددم  متساوخ ، وت  زا  هچنآ  رب  نم ، يارب  ار  ناشیا  شخبب و  نم  هب  يرگید  نارسپ  ناشیا ، رب  نوزفا  دوخ  دزن  زا  و 
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دنوادخ طّسوت  شندش  يرای  مالسلا و  هیلع  ماما 

َِکتَیَالَو ِلَْضفَِأب  اَِنئاَدْعَِأل  َنیِِذباَنُْملا  َو  اَنِّقَِحب ، َنِیفِراَْعلا  َِّیلاَوَم  ِیناَریِج َو  ِیف  ِینَّلََوت  َو 

1/26 .امرف يرای  هجو  نیرتهب  هب  دنتسه ، ام  نانمشد  اب  فلاخم  ام و  ّقح  هب  اناد  هک  مناتسود  مناگیاسمه و  هرابرد  ارم  و 

ناگیاسمه هب  ندرک ، کمک  بوخ  قیفوت 

ِنوُعاَْملِاب ْمِِهتاَساَُوم  ِنْسُح  ...ْمِهِفیِعَض َو  ِقاَفْرِإ  ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

، ناشی یگدـنز  جاتحیام  رد  وکین  يرایمه  ناشناوتان و  هب  قافرا  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنـس و  نتـشاد  اپ  هب  يارب  ار  ناـنآ  و 
2/26 .هد قیفوت 

هدید متس  ناگیاسمه  ندرک  يرای 

ْمِهِمُولْظَم ِهَرُْصن  ...ْمِهِفیِعَض َو  ِقاَفْرِإ  ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  َِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 

2/26 .هد قیفوت  ناش ، هدید  متس  ِيرای  ناشناوتان و  هب  قافرا  رد  تیوکین  بادآ  يریگارف  تتّنس و  نتشاد  اپ  هب  يارب  ار  نانآ  و 

يزوریپ اب  مالسا ، نارادزرم  يرای 

ِرْصَّنلِاب ْمُهْدُضْعا  َو 

2/27 .هد ناشیرای  يزوریپ  اب  و 

ربص اب  مالسا ، نارادزرم  هب  ندرک  کمک 

ِْربَّصلِاب ْمُْهنِعَأ  َو 

2/27 .هد ناشیرای  ییابیکش  اب  و 

مالسا نارادزرم  نانمشد  زا  کمک ، ندیرب 

َدَدَْملا ُمُْهنَع  ْعَْطقا  َو 

5/27 .نک عطق  ناشیا  زا  ار  یناسر  کمک  و 

ناگتشرف اب  مالسا ، نارادزرم  نداد  يرای 
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...َنِیفِدُْرم َكِْدنِع  ْنِم  ٍهَِکئاَلَِمب  ْمُهْدِْدمَأ  َو 

8/27 .امرف يرای  دنیآ ، یپرد  یپ  هک  یناگتشرف  اب  دوخ  بناج  زا  ار  نانآ  و 

ناملسم دهاجم  هب  ادخ  يرای 

ِهَرْصُّنلِاب ُهْدِّیَأ  َو 

14/27 .نادرگ شیاناوت  دوخ  يرای  اب  و 

مالسا رادزرم  ای  وجگنج  هب  ندرک  کمک  شاداپ 

ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ...ِِهلاَم  ْنِم  ٍهَِفئاَِطب  ُهَناَعَأ  ْوَأ  ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

يرای دوخ  ییاراد  زا  يا  هراپ  هب  ار  وا  ای  دش ، نیـشناج  شا  هناخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  ای  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادنوادخ و 
.هد شاداپ  وا ، شاداپ  نوگمه  گنسمه و  ار  يو  سپ  داد ،

16/27
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ٍْلثِِمب اًْلثِم  ٍنْزَِوب َو  اًنْزَو  ِهِرْجَأ  َْلثِم  َُهل  ْرِجآَف  ...ٍداَتِِعب  ُهَّدَمَأ  ْوَأ  ...ِهِراَد  ِیف  اًِطباَُرم  ْوَأ  اًیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 

کمک گنج  گرب  زاس و  اب  ار  وا  ای  دـش ، نیـشناج  شا  هناـخ  روما )  ) رد ار ، يرادزرم  اـی  ییوجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و 
16/27 .هد شاداپ  وا ، شاداپ  نوگمه  گنسمه و  ار  يو  سپ  دومن ،

شندوب روای  نودب  ادخ و  ییاناوت 

ٍناَوْعَأ َال  ٍدُونُج َو  ِْریَِغب  ِِعنَتْمُْملا  ِناَْطلُّسلا  ...اَذ  اَی  َّمُهَّللا 

2و1/32 .نارای نایرکشل و  نودب  ِراوتسا  ياورنامرف  يا  ادنوادخ 

هدید متس  ندرکن  يرای  هدنب و 

ُهْرُْصنَأ ْمَلَف  ِیتَرْضَِحب  َِملُظ  ٍمُولْظَم  ْنِم  َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

1/38 .مدرکن يرای  ار  وا  سپ  دش ، متس  وا  هب  نم  روضح  رد  هک  يا  هدید  متس  زا  مروآ  یم  رذع  وت  هاگرد  هب  نم  ادنوادخ 

ادخ باتک  متخ  رب  هدنب ، يرای 

اًرُون ُهَْتلَْزنَأ  يِذَّلا  َِکباَتِک  ِْمتَخ  یَلَع  ِینَْتنَعَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

1/42 .يدرک لزان  رون  ناونع  هب  ار  نآ  هک  یباتک )  ) نامه يدومرف ، يرای  تباتک  متخ  رب  ارم  وت  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ 

نآرق توالت  يارب  ناگدنب ، هب  ندرک  کمک 

ِِهتَیاَعِر َّقَح  ُهاَعْرَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجاَف  ...ِِهتَواَِلت  یَلَع  َهَنوُعَْملا  اَنَتْدَفَأ  ْذِإَف  َّمُهَّللا 

یم تیاعر  دـیاب  هک  نانچنآ  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  سپ  يدومن ، يراـی  شتوـالت  رب  ار  اـم  هک  یماـگنه  سپ  ادـنوادخ ،
4/42 .دننک

نتفرگ هزور  رب  ادخ ، زا  نتساوخ  يرای 

...َکیِصاَعَم ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ِّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

6/44 .امرف يرای  ناهانگ  زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  و 

ادخ يرای  هب  ناضمر ، ياه  بش  رد  نتساخرب 

ُهَْلَیل َِکنْوَِعب  اَنُْمق  َو 
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21/45 .میتساخ اپ  هب  ار  شبش  وت  يرای  هب  و 

ناطیش رب  هبلغ  رد  ناگدنب  يرای  ناضمر و 

ِناَْطیَّشلا یَلَع  َناَعَأ  ٍرِصاَن  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

29/45 .درک يرای  ناطیش  ربارب  رد  هک  يروای  وت  رب  دورد 

شنیرفآ رد  ادخ ، ندشن  يرای 

ٌکیِرَش َکِْقلَخ  یَلَع  َْکنُِعی  َْمل  يِذَّلا  َْتنَأ 

.دادن تا  يرای  یکیرش  تندیرفآ ، رد  هکنآ  ییوت 

14/47

يریزو طّسوت  ادخ ، ندشن  يرای 
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ٌریِزَو َكِْرمَأ  ِیف  َكْرِزاَُوی  َْمل  ...يِذَّلا  َْتنَأ 

14/47 .تسا هدرکن  کمک  ار  وت  يریزو  تراک ، رد  هکنآ  ییوت 

یهلا ساپس  رد  هدنشوک  ندیدرگ  يرای 

ِهِدیِدْعَت ِیف  َدَهَتْجا  ِنَم  ُناَُعی  اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

45و36/47 .ددرگ يرای  دیشوک ، نآ  يرایسب  رد  هک  ره  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

یهلا ساپس  رد  رازگ ، ساپس  ندش  کمک  دییأت و 

ِِهتَِیفَْوت ِیف  اًعَْزن  َقَرْغَأ  ْنَم  ُدَّیَءُوی  ...اًدْمَح  ...ُدْمَْحلا  ََکل 

45و36/47 .دوش دییأت  نآ ، ندروآ  اج  هب  لماک  رد  دومن  يور  هدایز  هک  ره  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس 

دوخ نید  هب  ادخ ، ندومن  کمک  لماع 

َكِداَبِِعل اًمَلَع  ُهَتْمَقَأ  ٍماَمِِإب  ٍناَوَأ  ِّلُک  ِیف  َکَنیِد  َتْدَّیَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

60/47 .یتشاد اپ  هب  تناگدنب  يارب  يا  هناشن  ار  وا  هک  يا ، هدرک  دییأت  یماما  هب  ینامز  ره  رد  ار  دوخ  نید  وت  انامه  ادنوادخ ،

ادخ ّیلو  ندومن  يرای  لیاسو 

ِبَلْغَْألا َكِْدنُِجب  ُهْدُْدما  َو  َِکتَِکئاَلَِمب ، ُهْرُْصنا  َو 

نیرت هریچ  اب  امن و  شا  يرای  تناگتشرف  اب  و 

61/47 .ناسر کمک  وا  هب  ترکشل ،

یهلا هاگ  هیکت  نیرتاناوت  هب  ادخ ، ّیلو  نداد  يرای 

ِّزَعَْألا َِکنْکُِرب  ُْهنِعَأ  َو 

61/47 .امرف يرای  دوخ ، يورین )  ) هاگ هیکت  نیرتاناوت  هب  ار  وا  و 

ادخ ّیلو  هب  هدنهد ، يرای  یتنطلس  ياطع 

اًریِصَن اًناَْطلُس  َْکنَُدل  ْنِم  ِِهتآ  َو 
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61/47 .امرف اطع  رگ  يرای  یتنطلس  دوخ ، بناج  زا  ار  وا  و 

ندوب ادخ  ّیلو  ناگدننک  يرای  زا 

َنیِِفنْکُم ُْهنَع  ِهَعَفاَدُْملا  ِِهتَرُْصن َو  َیلِإ  ...اَْنلَعْجا  َو 

63/47 .هد رارق  ناگدننک  يرای  وا ، زا  عافد  شندومن و  ددم  رد  ار  ام  و 

ادخ ینامرفان  رد  هدنب ، نداد  يرای  و  ناطیش ) )

ُهُّوُدَع َكُّوُدَع َو  َِکلَذ  یَلَع  ُهَناَعَأ  َو 

68/47 .درک يرای  نآ  رب  ار  وا  ناطیش ،)  ) وا نمشد  وت و  نمشد  و 

ندوبن نارگمتس  رای 

اًریِصَن اًدَی َو  َِکباَتِک  ِوْحَم  یَلَع  ْمَُهل  َال  َو  اًریِهَظ ، َنیِِملاَّظِلل  ِیْنلَعَْجت  َال  َو 
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132/47 .هدن رارق  دوخ ، باتک  وحم  رد  نانآ  روای  نارگمتس و  نابیتشپ  ارم  و 

دنوادخ نانیشناج  هب  يرای  رد  باتش 

ْمَُهل َدِییْأَّتلا  ...َهَرْصُّنلا َو  ...َجَرَْفلا َو  ِلِّجَع  َو 

.امرف باتش  نانآ ، دییأت  ترصن و  جرف و  رد  و 

11/48

ادخ زا  نتساوخ  يرای 

ِینْرُْصنا َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َكُرِْصنَتْسَأ ، َو 

21/48 .هد يرای  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مهاوخ ، یم  يرای  وت  زا  و 

یِّنِعَأ َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َُکنیِعَتْسَأ ، َو 

25/48 .نک کمک  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مهاوخ ، یم  کمک  وت  زا  و 

هدنب يرای  ِزاغآ  و  ادخ ،

َكِرْصَِنب ِینَتْأَدَْتباَف 

6/49 .يدومن زاغآ  مندرک  يرای  هب  سپ 

یهلا يرای  هاگهانپ  هب  ندش  هدنهانپ 

َكِراَِصْتنا ِلِقْعَم  َیلِإ  َأََجل  ْنَم  ُعَْزفَی  َال  ...ُهَّنَأ  اًِملاَع  ...یَِهلِإ  اَی  َُکْتیَداَنَف 

10/49 .درادن یساره  دوش ، هدنهانپ  وت  يرای  هاگهانپ  هب  هک  ره  متسناد  یم  هک  یلاح  رد  مدناوخ ، ار  وت  سپ  نم ، يادخ  يا 

شندومن يرای  اب  ادخ ، ندیشخب  ییاناوت 

ِرْصَّنلِاب يِدِّیَءُوم  اَی 

7/51 .ندومن يرای  اب  هدنهدورین  يا 

وا ندروخ  تسکش  هدنب و  يرای  مدع 
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َنِیبُوْلغَْملا َنِم  ُْتنَُکل  َياَّیِإ  َكُرْصَن  َال  ْوَلَف 

7/51 .مدوب ناگدروخ  تسکش  زا  هنیآ  ره  دوبن ، وت  ندرک  يرای  رگا  سپ 

نتساوخ يرای  ادخ  زا  طقف 

ُنیِعَتْسَأ َكاَّیِإ  َو 

11/52 .میوج یم  يرای  وت  زا  طقف  و 

: دهد يرای  نآ  هب  ار  وا  دهاوخ  یم  ادخ  زا  هدنب  هچنآ 

قح هار  هب  ییامنهار  یهلا و  قیفوت  .أ 

َكِدیِدْسَِتب اَنْدِّدَس  َو  َکِقِیفْوَِتب ، اَنْدِّیَأَف 

6/9 .نادرگ مدق  تباث  دوخ  تسار  هار  هب  هد و  ییاناوت  دوخ  قیفوت  هب  ار  ام  سپ 

َكِدیِدْسَت َکِقِیفْوَِتب َو  ِینْدِّیَأ  َو 

113/47 .هد ورین  تسار ، هار  هب  تا  ییامنهار  قیفوت و  هب  ارم  و 

یگشیمه ِییابیکش  هناقداص و  ّتین  .ب 

ٍِمئاَد ٍْربَص  ٍهَقِداَص َو  ٍهَِّیِنب  َْکنِم  ِینْدِّیَأ  َو 

14/14 .هد يرای  مئاد  ییابیکش  هناقداص و  ّتین  هب  ارم  و 
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ییادخ ياه  ملع  نتخومآ  .ج 

ِهَِّیناَّبَّرلا ِمُولُْعلا  ِهَفِْرعَم  ِیف  ِْهیَلَع  َِکب  َرَهْظَتْسا  ...ْنَم  َِکلَِذب  ْمُمْعا  َّمُهَّللا َو 

، دنک مادقا  وا  ّدـض  رب  ات  تساوخ  يرای  وت  زا  ییادـخ  ياه  ملع  تخانـش  هار  رد  هک  ره  ّقح  رد  ار  اه  هتـساوخ  نیا  همه  ادـنوادخ و 
11/17 .امرف تباجا 

ارقف اب  ینیشنمه  رد  وکین ، ربص  .د 

ِْربَّصلا ِنْسُِحب  ْمِِهتَبْحُص  یَلَع  یِّنِعَأ  َو 

4/30 .هد يرای  ْوکین  ییابیکش  اب  نادنمزاین ،)  ) ناشیا ینیشنمه  رب  ارم  و 

ناگدنراد صالخا  نیقی  ه ._

َنیِِصلْخ _ ُْملا ِنیِقَِیب  اَنْدِّیَأ  َو 

.امرف اناوت  صالخا ، لها  ِنیقی  هب  ار  ام  و 

2/33

رادیاپ یتّزع  .و 

ُدَقُْفی َال  ٍّزِِعب  اَنْدِّیَأ  َو 

5/35 .امرف دییأت  دورن ، تسد  زا  هک  یتّزع  اب  ار  ام  و 

هدومن رابنارگ  ار  هدنب  هچنآ  ینیگنس  .ز 

ُُهْلِقث ِینَحَدَف  ْدَق  اَم  یَلَع  َِکب  ُنیِعَتْسَأ  َو 

8/39 .هدومن رابنارگ  ارم  شا  ینیگنس  هچنآ  رب  میوج  یم  يرای  وت  زا  و 

نتشاد هزور  .ح 

ِهِماَیِص یَلَع  ِهِراَهَن  ِیف  اَّنِعَأ  َو 

17/44 .امن يرای  نآ ، يراد  هزور  هب  شزور  رد  ار  ام  و 
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ادخ هاگرد  هب  يراز  زامن و  .ط 

َْکَیلِإ ِعُّرَضَّتلا  ِهاَلَّصلا َو  یَلَع  ِِهْلَیل  ِیف  ...اَّنِعَأ  َو 

17/44 .امن يرای  تهاگرد ، هب  يراز  زامن و  رب  شبش  رد  ار  ام  و 

ادخ هتسیاش  یگدنب  تدابع و  ماجنا  .ي 

ِهَداَبِْعلا َنِم  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  اَم  ِلُواَنَت  یَلَع  اَّنِعَأَف  ُهاَنَتْغََّلب  اَذِإَف 

.امرف يرای  ینآ ، هتسیاش  وت  هک  یتدابع  ماجنا  رب  ار  ام  يدناسر ، نآ  هب  ار  ام  نوچ  سپ 

46/45

کین رادرک  راتفگ و  ّتین ، .ك 

ِلَمَْعلا ِنَسْحَتْسُم  َو  ِلْوَْقلا ، ِّیِضْرَم  َو  ِهَّیِّنلا ، ِِحلاَص  یَلَع  یِّنِعَأ  َو 

113/47 .امرف ما  يرای  وکین  رادرک  هدیدنسپ و  راتفگ  حلاص و  ّتین  نتشاد )  ) رب و 
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نتفای

هبوت هب  نتفای  تسد  و  یهلا ، لضف 

ِِهلْضَف ْنِم  اَّلِإ  اَهْدُِفن  َْمل  ِیتَّلا  َِهبْوَّتلا  یَلَع  اَنَّلَد  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

22/1 .میتفاین ار  نآ  وا ، لضف  هب  زج  هک  دومن  هر  يا  هبوت  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  و 

اهوزرآ هب  ادخ ، زج  یهار  نتفاین  ببس 

...َكَْریَغ ِیلَمَأ  ْنِم  ٍءْیَش  َیلِإ  َلِیبَّسلا  ِدِجَأ  َْمل  ...َمیِرَْکلا  َکَهْجَو  یِّنَع  َْتفَرَص  ْنِإ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.مباین وت  ریغ  میوزرآ ، زا  کی  چیه  يوس  هب  یهار  ینادرگرب ، نم  زا  ار  تمیرک  يور  رگا  ادنوادخ 

5/21

یهلا ساپس  رد  یهار ، ندش  تفای 

ٌبَهْذَم َكِدْمَح  ِیف  َدِجُو  اَم  ُدْمَْحلا  َکَلَف 

17/45 .دوش تفای  وت  شیاتس  رد  یهار  هک  اجنآ  ات  تسوت ، يارب  شیاتس  سپ 

ادخ باتک  رد  هدنب ، ياه  هتفای  یخرب 

ُرِفْغَی َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ، ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  َال  ْمِهِـسُْفنَأ  یَلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِداَبِع  اَی  َْتُلق  ْنَأ  ...َکـِباَتِک  ْنِم  َْتلَْزنَأ  اـمِیف  ُتْدَـجَو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
اًعیِمَج َبُونُّذلا 

تمحر زا  دیا ، هدرک  فارسا  دوخ  هرابرد  هک  نم  ناگدنب  يا  : » يدومرف هک  متفای  يا  هداتسرفورف  هک  تباتک  رد  نم  انامه  ادنوادخ ،
هک دیوشن  دیماان  ادخ 

2/50« .دزرمآ یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ 

تساوخرد ماگنه  ادخ ، نتفاین  لیخب 

َُکْتلَأَس َنیِح  اًلیَِخب  َُکتْدَجَو  اَم  یَِهلِإ 

5/51 .متفاین لیخب  ار  وت  مدومن ، تساوخرد  وت  زا  هک  یماگنه  نم ، يادخ 

نتفاین دوخ  زاین  يارب  یسردایرف  ادخ ، زج 
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َكَْریَغ ...اًثیِغُم  ِِهتَقاَِفل  ُدِجَی  َال  ْنَم  َلاَءوُس  ...َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

3/54 .دبای یمن  وت  زج  شزاین  يارب  یسردایرف  هک  یسک  تساوخرد  دننام ) ، ) مهاوخ یم  وت  زا  نم  ادنوادخ 

ییوگ هوای 

یهلا ساپس  هب  ییوگ ، هوای  لیدبت 

ََکل ِدْمَْحلِاب  اًقُْطن  ...ٍرْجُه  ْوَأ  ٍشُْحف  ِهَظَْفل  ْنِم  ِیناَِسل  یَلَع  يَرْجَأ  اَم  ...ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

13/20 .هد رارق  ار  تدوخ  يارب  ساپس  مانشد ، ای  تشز  نخس  زا  هتخاس  يراج  منابز  رب  ناطیش )  ) وا هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ 

نیقی

ادخ زا  یهاگزیرگ  ِدوبن  هب  نیقی 
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...َْکنَع َُهل  َبَرْهَم  َال  َو  َْکنِم ، َُهل  َصیِحَم  َال  ُهَّنَأ  َنَْقیَأ  َو  ْتَهَْتنا ، ِدَق  ِرُمُْعلا  َهَیاَغ  ْتَضَْقنا َو  ِدَق  ِلَمَْعلا  َهَّدُم  يَأَر  اَذِإ  یَّتَح  ...

شیارب وـت  زا  یهاـگزیرگ  هاـگهانپ و  هـک  هدرک  رواـب  هدیـسر و  ناـیاپ  هـب  رمع  تّدـم  هتـشذگ و  لـمع  ناـمز  دـنیب  یم  هـکنیا  اـت  ...
8/12 .تسین

ناطیش توعد  ادخ و  توعد  ماجنارس  نتشاد  رواب 

ِراَّنلا َیلِإ  ِِهتَوْعَد  یَهَْتنُم  َو  ِهَّنَْجلا ، َیلِإ  َِکتَوْعَد  یَهَْتنُم  َّنَِأب  ٌِنقُوم  ٍِذئَنیِح  اَنَأ  َو 

24/16 .تسا شتآ  يوس  هب  وا  توعد  نایاپ  تشهب و  يوس  هب  وت  توعد  ماجرف  هک  مراد  رواب  ماگنه  نامه  رد  نم  و 

نیقی نیرتهب 

ِنیِقَْیلا َلَْضفَأ  ِینیِقَی  ْلَعْجا  َو 

1/20 .هد رارق  نیقی  نیرترب  ار  منیقی  و 

هدنب نیقی  ییاجرباپ 

ِینیِقَی َكَْدنِع  اَِمب  ْحِّحَص  ...َّمُهَّللا 

2/20 .نادرگ تسرد  تسوت  دزن  هچنآ  هب  ار  منیقی  ادنوادخ 

ناگدنب هب  قداص ، نیقی  ندیشخب 

اًقِداَص اًنیِقَی  اََنل  ْبَه  َو 

2/29 .شخبب نیتسار  ینیقی  ار  ام  و 

تساوخرد يراوشد  زا  ناگدنب  ندناهر  قداص و  نیقی 

ِبَلَّطلا ِهَنوُؤَم  ْنِم  ِِهب  اَنیِفْکَت  اًقِداَص  اًنیِقَی  اََنل  ْبَه  َو 

2/29 .ییامن زاین  یب  بلط ، تمحز  زا  ار  ام  ببس  نادب  هک  شخبب ، نیتسار  ینیقی  ار  ام  و 

ندومن دصق  نیقی  يور  زا  ار  ادخ 

اًنیِقَی ِهِعَمَِطب  َکَّمَأَف 
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.درک دصق  ار  وت  صرح ، اب  ْنیقی  يور  زا  سپ 

8/31

ناطیش طّسوت  هدنب ، راهم  نتفرگ  تسد  هب  نیقی و  یتسس 

ِنیِقَْیلا ِفْعَض  ِّنَّظلا َو  ِءوُس  ِیف  ِیناَنِع  ُناَْطیَّشلا  َکَلَم  ْدَق 

27/32 .تفرگ تسد  هب  يرواب  تسس  ینامگدب و  رد  ارم  راسفا  ْناطیش 

ناگدنراد صالخا  رواب  نیقی و 

َنیِِصلْخ _ ُْملا ِنیِقَِیب  اَنْدِّیَأ  َو 

.امرف اناوت  صالخا ، لها  ِنیقی  هب  ار  ام  و 

2/33

يا هدنهد  ناما  طّسوت  ادخ ، زا  شندشن  هداد  ناما  هب  هدنب  رواب 
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ٌریُِجم َْکنِم  ِینُریُِجی  َال  ُهَّنَأ  اًِنقُوم  ...َْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه  َو 

69/47 .دهد یمن  ناما  وت  زا  ارم  يا  هدنهد  ناما  چیه  هکنیا  هب  هدنرادرواب  وت ، هاگشیپ  رد  منم  کنیا  و 

يا هدنرادزاب  طّسوت  ادخ ، زا  شندشن  هتشاد  زاب  هب  هدنب  رواب 

ٌِعناَم َْکنِم  ِینُعَنْمَی  َال  ...ُهَّنَأ  اًِنقُوم  ...َْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه  َو 

.دراد یمنزاب  وت  يالب )  ) زا ارم  يا  هدنرادزاب  چیه  هکنیا  هب  هدنرادرواب  وت ، هاگشیپ  رد  منم  کنیا  و 

69/47

نیقی تقیقح  هب  نتفای  تسد 

َكِْرمَأ ِذاَفَن  ِیف  ِنیِقَْیلا  َّقَح  ِِهب  َنَْقیَتْسا  ِنَم  ِِهب  ُعَْفنَت  اًنیِقَی  ...َُکلَأْسَأ  ِماَرْکِْإلا  ِلاَلَْجلا َو  اَذ  اَی 

، دنک ادیپ  نیقی  ًاتقیقح  وت  رما  ندوب  ذفان  هب  هک  ار  سک  ره  نآ  هلیـسو  هب  هک  مهاوخ  یم  ینیقی  وت  زا  تمارک ! تمظع و  بحاص  يا 
.یهد یم  دوس 

3/54

ادخ هب  نالّکوتم  نیقی 

َْکیَلَع َنِیلِّکَوَتُْملا  َنیِقَی  ...َُکلَأْسَأ 

5/54 .میامن یم  تساوخرد  وت  زا  ار ، وت  رب  ناگدننک  لّکوت  نیقی 

دیحوت ییاتکی 

صالخا یگنر  کی 

ربارب ناسکی 

دیحوت یگناگی 

دنگوس نیمی 

هلمح شروی 
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غوی

ناهاشداپ ِنداهن  ندرگ  هب  ّتلذ  غوی 

اَِهقاَنْعَأ یَلَع  ِهَّلَذَْملا  َرِین  ُكُولُْملا  َُهل  ْتَعَضَو  ْنَم  اَی 

.دنا هداهن  ناشیاه  ندرگ  رب  يراوخ  غوی  وا  يارب  ناهاشداپ  هک  یسک  يا 

7/51
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یسراف همجرت  اب  هّیداّجس  هفیحص 

هراشا
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هفیحصلا دانسا 

ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

هفیحصلا دانسا 

یَیحَی ِنب  َرَمُع  ِنب  ِدّمَُحم  ِنب  ِّیلَع  ِنب  َدَـمحَأ  ِنب  ِنَسَحلا  ُنب  ُدّـمَُحم  ِنَسَحلا  ُوبَأ  ِفَرّـشلا ، ُءاََهب  ، ِنیّدـلا ُمَجن  ، ّلَجَألا ُدّیّـسلا  اَنَثّدَـح  ( 1)
ِریِمَأ اَنَالوَم  ِهَناَزِِخل  ُنِزاَخلا  ، َراَیَرهَـش ِنب  َدَمحَأ  ُنب  ُدّمَُحم  ِهّللا  ِدـبَع  ُوبَأ  ُدیِعّـسلا ، ُخیّـشلا  اَنَرَبخَأ  َلاَق  ( 2) .ُهّللا ُهَمِحَر    ّ ِینَیُـسحلا   ّ ِيَوَلعلا

اَُهتعِمَس َلاَق  ( 3) .ُعَمسَأ اَنَأ  ِهیَلَع َو  ًهَءاَِرق  ٍهَئاِمِسمَخ  َهَرشَع َو  ّتِس  ِهَنَس  نِم  ِلّوَألا  ٍعِیبَر  ِرهَش  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِنب  ِّیلَع  َنِینِمؤُملا 
ِدّمَُحم ِلّضَفُملا  ِیبَأ  نَع  ُهّللا  ُهَمِحَر  ِلّدَعُملا    ّ ِيَربُکعلا ِزیِزَعلا  ِدبَع  ِنب  َدَمحَأ  ِنب  ِدّمَُحم  ِنب  ِدّـمَُحم  ٍروُصنَم  ِیبَأ  ِقوُدّـصلا ، ِخیّـشلا  ِنَع 

ِنَـسَحلا ِنب  ِرَفعَج  ِنب  ِنَسَحلا  ِنب  ِرَفعَج  ِنب  ِدّمَُحم  ُنب  ُرَفعَج  ِهّللا  ِدبَع  ُوبَأ  ُفیِرّـشلا ، اَنَثّدَح  َلاَق  ( 4  )ّ ِینَابّیـشلا ِِبلّطُملا  ِنب  ِهّللا  ِدبَع  ِنب 
ٍسمَخ َو َهَنَـس  ُتاّیّزلا  ٍباّطَخ  ِنب  َرَمُع  ُنب  ِهّللا  ُدـبَع  اَنَثّدَـح  َلاَـق  ( 5) ُماَلّـسلا ُمِهیَلَع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِنب  ِّیلَع  َنِینِمؤُـملا  ِریِمَأ  ِنب  ِنَسَحلا  ِنب 

ِنب ِلّکَوَتُم  ِهِیبَأ  نَع    ّ ِیخَلبلا   ّ ِیَفّقثلا ٍلّکَوَتُم  ُنب  ُریَمُع  ِیَّنثَدـح  َلاَـق  ( 7) ُمَلعَألا ِناَمعّنلا  ُنب  ِّیلَع  ِیلَاخ  ِیَّنثَدـح  َلاَق  ( 6) ِنیَتَئاِم َنیّتِس َو 
َنیَأ نِم  ِیل  َلاَقَف  ( 9) ِهیَلَع ُتمّلَـسَف  ِهِیبَأ  ِلتَق  َدَعب  َناَساَرُخ  َیلِإ  ٌهّجَوَتُم  َوُه  ُماَلّـسلا َو  ِهیَلَع  ِّیلَع  ِنب  ِدیَز  َنب  یَیحَی  ُتیَِقل  َلاَق  ( 8) .َنوُراَه

ِهِرَبَِخب َو ُُهترَبخأَف  ُماَلّـسلا  ِهیَلَع  ٍدّـمَُحم  ِنب  ِرَفعَج  نَع  َلاَؤّسلا  یَفحَأ  ِهَنیِدَـملِاب َو  ِهّمَع  ِیَنب  ِِهلهَأ َو  نَع  ِیََنلَأَسف  (10) ّجَحلا َنِم  ُتُلق  َتلَبقَأ 
ُماَلّسلا ِهیَلَع  ِّیلَع  ِنب  ِدیَز  ِهِیبَأ  یَلَع  مِِهنزُح  مِهِرَبَخ َو 
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هفیحص ِدانسا 

ینیسحلا يولعلا  ییحی  نب  رمع  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  دمحا  نب  نسح  نب  دّمحم  نسحلاوبا  فرـشلاءاهب ، نیدلا ، مجن  لجا ، دّیـس   1
نب دـمحا  نب  دّـمحم  هّللادـبع  وبا  دیعـس ، خیـش  ار  ام  داد  ربخ  دومرف : و )  ) دومن 2 ثیدـح  ار  اـم  داـب -  وا  رب  دـنوادخ  تمحر  هک  - 

دـصناپ و لاس  زا  لوالا  عیبر  هاـم  رد  داـب -  وا  رب  مالـس  هک  بلاـطیبا -  نب  یلع  نینموملاریما  اـم  ياوشیپ  مرح )  ) ِراد هنازخ  راـیرهش ،
نیا زا  شیپ  ار  هفیحص  مدینش  تفگ  .مدینش 3  یم  نم  دندناوخ و  یم  وا  رب  ار  هفیحص  هک  یتروص  هب  هیداجس ) هفیحـص  هب   ) هدزناش

، دندناوخ یم  داب -  وا  رب  دنوادخ  تمحر  هک  لّدعم -  يربکع  زیزعلادبع  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  روصنموبا : قودص  خیش  رب 
نب رفعج  نب  دّمحم  نب  رفعج  هّللادـبع  وبا  فیرـش  ار  ام  درک  ثیدـح  تفگ : وا  .ینابیـش 4  بلطم  هّللادبع  نب  دّـمحم  لّضفملاوبا  زا 

ار ام  درک  ثیدـح  تفگ : وا   5 داـب . -  ناـنآ  رب  مالـس  هک  بلاـطیبا -  نب  یلع  نینمؤملاریما  نب  نسح  نب  نسح  نب  رفعج  نب  نسح 
.ملعا 7 نامعن  نب  یلع  ما : ییاد  ارم  درک  ثیدـح  تفگ : وا  .جنپ 6  تصـش و  تسیود و  لاس  هب  تایز ، باطخ  نب  رمع  نب  هّللادبع 
هک یلع -  نب  دـیز  نب  ییحی  تـفگ : وا  .نوراه 8  نب  لّـکوتم  شردـپ  زا  یخلب  یفقث  لّـکوتم  نب  ریمع  ارم  درک  ثیدـح  تفگ : وا 

.مدرک 9 مالـس  وا  رب  .مدومن  تاقالم  تفر  یم  ناسارخ  يوس  هب  دـیز ،)  ) شردـپ تداهـش  زا  سپ  هک  یماگنه  ار  داب -  وا  رب  مـالس 
نب رفعج  لاح  هژیو  هب  .دش  ایوج  هنیدـم  رد  ار  دوخ  ناگدازومع  ناسک و  لاوحا  سپ ، .ّجح 10  زا  متفگ : ییآ ؟ یم  اجک  زا  تفگ :

 ( تداهـش رب (  ناشهودنا  شیاهومع و  رـسپ  ترـضح و  نآ  زا  ار  وا  مه  نم  .درک  شـسرپ  رایـسب  ار  داب -  وا  رب  مالـس  هک  دّمحم - 
.مدومن علّطم  داب -  وا  رب  مالس  هک  یلع -  نب  دیز  شردپ 
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اَم َهَنیِدَـملا  َقَراَـف  َجَرَخ َو  َوُه  نِإ  ُهَفّرَع  ِجوُرُخلا َو  ِكرَِتب  ِیبَأ  یَلَع  َراَـشَأ  ُماَلّـسلا  ِهیَلَع  ِّیلَع  ُنب  ُدّـمَُحم  ّیَمع  َناَـک  دَـق  ِیل  َلاَـقَف  ( 11)
ُتُلق ِيرَمأ  نِم  ًائیَش  ُرُکذَی  ُهَتعِمَـس  لَهَف  َلاَق  ( 12) .مَعَن ُتُلق  ُماَلّـسلا  ِهیَلَع  ٍدّمَُحم  َنب  َرَفعَج  ّیَمع  َنبا  َتیَِقل  لَهَف  ِهِرمَأ  ُریـصَم  ِهَیلِإ  ُنوُکَی 

اَم ِتاَه  ُِینّفَوُخت  ِتوَملِاب  َلاَـقَف َأ  ( 14) .ُهنِم ُُهتعِمَـس  اَِمب  َکَِلبقَتـسَأ  نَأ  ّبِحُأ  اَم  َكاَِدف  ُتلِعُج  ُتُلق  ِینّرَبخ ، ِیَنَرَکذ  َِمب  َلاَق  ( 13) .مَعَن
ّمُأ ُهَدنِع  ُِتبُثی َو  ُءاشَی َو  ام  ُهّللا  اوُحمََیلاَق  ُهُهجَو َو  َّریَغَتَف  (15) َِبلُص َكُوبَأ َو  َِلُتق  اَمَک  ُبَلُصت  ُلَتُقت َو  َّکنِإ  ُلوُقَی  ُُهتعِمَس  ُتلُقَف  ، ُهَتعِمَس

.ُهَدـحَو ِملِعلِاب  اَنّمَع  ُوَنب  ّصُخ  اََـنل َو  اَـعِمُجَف  َفیّـسلا  َملِعلا َو  اََـنل  َلَـعَج  اَِـنب َو  َرمَـألا  اَذَـه  َدـّیَأ  ّلَـج  ّزَع َو  َهّللا  ّنِإ  ُلّـکَوَتُم  اَـی  ِباـتِکلا ،
ّیَمع ّنِإ  َلاَقَف  ( 17) َکِیبَأ َیلِإ  َکَیلِإ َو  مُهنِم  َلَیمَأ  ُماَلّـسلا  ِهیَلَع  ٍرَفعَج  َکّمَع  ِنبا  َیلِإ  َساـّنلا  ُتیَأَر  ِّینإ  َكَءاَدـِف  ُتلِعُج  ُتلُقَف  (16)

مُه ِهّللا َأ  ِلوُسَر  َنبا  اَـی  ُتلُقَف  (18) ِتوَملا َیلِإ  مُهاَنوَعَد  ُنَحن  ِهاَیَحلا َو  َیلِإ  َساّنلا  اَوَعَد  ُماَلّـسلا  اَـمِهیَلَع  ًارَفعَج  ُهَنبا  ِّیلَع َو  َنب  َدّـمَُحم 
(19) َنوُمَلعَی اَم  ّلُک  ُمَلعَنال  َو  ُمَلعَن ، اَم  ّلُک  َنوُمَلعَی  مُّهنَأ  َریَغ  ٌملِع  َُهل  اَنّلُک  َلاَق  ُهَسأَر َو  َعَفَر  ُّمث  ًاـِّیلَم  ِضرَـألا  َیلِإ  َقَرطَأَـف  ُمتنَأ  مَأ  ُمَلعَأ 

ُوبَأ ّیَلَع  ُهاَلمَأ  ًءاَعُد  َُهل  ُتجَرخَأ  ِملِعلا َو  َنِم  ًاـهوُجُو  ِهَیلِإ  ُتجَرخَأَـف  ِهِینِرَأ  َلاَـق  ( 20) مَعَن ُتُلق  ًائیَـش  ّیَمع  ِنبا  ِنِم  َتبَتَک  ِیل َأ  َلاَـق  ُّمث 
اَمِهیَلَع ِنیَـسُحلا  ِنب  ِّیلَع  ِهِیبَأ  ِءاَعُد  نِم  ُّهنَأ  ُهَرَبخَأ  ِهیَلَع َو  ُهاَلمَأ  ُماَلّـسلا  اَمِهیَلَع  ِّیلَع  َنب  َدّمَُحم  ُهَابَأ  ّنَأ  ِیَّنثَدـح  ُماَلّـسلا َو  ِهیَلَع  ِهّللا  ِدـبَع 

ِهَِلماَکلا ِهَفیِحّصلا  ِءاَعُد  نِم  ُماَلّسلا 
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داد و دـنپ  دوب و  هدرک  شرافـس  ندرکن  مایق  هب  ار  مردـپ  داب -  وا  رب  مالـس  هک  رقاب - ) ماما   ) یلع نب  دّـمحم  میومع  تفگ : سپ   11
هک دّـمحم -  نب  رفعج  میومع  رـسپ  وت  ایآ  .دـماجنا  یم  اجک  هب  شراک  نایاپ  دور  نوریب  هنیدـم  زا  دـنک و  مایق  رگا  هک  دومن  هاـگآ 

.يرآ 13 متفگ : يدینـش ؟ دـیوگب  نم  راـک  زا  هک  یبـلطم  وا  زا  اـیآ  تفگ : .يرآ 12  متفگ : يدوـمن ؟ رادـید  ار  داـب -  وا  رب  مـالس 
: تفگ .میوگب 14  تیوربور  ما  هدینش  وا  زا  هچنآ  مرادن  تسود  .مدرگ  تیادف  متفگ : .نک  هاگآ  ارم  دومرف ؟ هچ  نم  هرابرد  تفگ :

یم هتخیوآ  راد  هب  هتـشک و  امـش  دومرف : هک  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  متفگ : .نک  ناـیب  يا  هدینـش  هچنآ  یناـسرت !؟ یم  گرم  زا  ارم 
وحم و دهاوخ  هچ  ره  ادـخ  تفگ : دـش و  نوگرگد  شیور  گنر  سپ  .دیدرگ 15  هتخیوآ  راد  هب  هتـشک و  ناتردپ  هکنانچ  يوش ،

دییأت ام  هلیـسو  هب  ار  نید )  ) راک نیا  گرزب  دنوادخ  انامه  لّکوتم  يا  .تسا  وا  دزن  باتک  لصا  دراد و  یم  تباث  دـهاوخ  ار  هچ  ره 
: متفگ .هدرک 16  اـطع  ملع  اـهنت  اـم  ناـگدازومع  هب  و  تساـم ، راـیتخا  رد  ود  نیا  هداد و  رارق  اـم  يارب  ار  ریـشمش  شناد و  هدومن و 

میومع تفگ : .تسا 17  رتـشیب  تردـپ  وت و  زا  داـب -  وا  رب  مالـس  هک  رفعج -  تیومع  رـسپ  هب  ناـشلیم  مدرم  منیب  یم  موش  تیادـف 
.میناوخ یمارف  گرم  هب  ار  نانآ  ام  دننک و  یم  توعد  یگدنز  هب  ار  مدرم  داب -  نانآ  رب  مالس  هک  رفعج -  شرسپ  یلع و  نب  دّمحم 

ام همه  تفگ : هدرک  دنلب  رس  سپس  .دنکفا  نیمز  هب  مشچ  زارد ، یتّدم  سپ  امش ؟ ای  دنرتاناد  ناشیا  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  متفگ :  18
هب سپس  .میناد 19  یمن  دنناد ، یم  نانآ  هک  ار  هچنآ  ام  دـنناد و  یم  میناد ، یم  ام  هک  ار  هچنآ  ناشیا  هکنآ  زج  میتسه  شناد  ياراد 

ناشن وا  هب  ار  یملع  لئاسم  زا  یعاونا  سپ  .هدـب  ناـشن  نم  هب  تفگ : .يرآ 20  متفگ : يا ؟ هتشون  میومع  رـسپ  زا  يزیچ  تفگ : نم 
ماما  ) یلع نب  دّـمحم  شردـپ  هک  دوب  هتفگ  نم  هب  هدومرف و  الما  نم  رب  داب -  وا  رب  مالـس  هک  قداـص -  ماـما  هک  ار  ییاـعد  و  مداد ،

رب مالـس  هک  نیـسحلا -  نبا  یلع  شردپ  ياعد  زا  اعد  نآ  هک  دوب  هداد  ربخ  ار  وا  هدرک و  الما  وا  رب  داب -  نانآ  رب  مالـس  هک  رقاب - )
.مدومن هئارا  وا  هب  ار  تسا  هلماک  هفیحص  ياهاعد  هلمج  زا  و )  - ) داب نانآ 
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اَمَأ َلاَقَف  ( 22) مُکنَع َوُه  اَمِیف  ُنِذأَتسَت  ِهّللا َأ  ِلوُسَر  َنبا  اَی  ُتلُقَف  ِهِخسَن  ِیف  ُنَذَأت  ِیل َأ  َلاَق  َو  ِهِرِخآ ، یَلَع  یَتَأ  یّتَح  یَیحَی  ِهِیف  َرَظَنَف  (21)
َلاَق ٌریَمُع  َلاَق  ( 23) .اَِهلهَأ َریَغ  اَهِعنَم  اَِهنوَِصب َو  ِینَاصَوأ  ِیبَأ  ّنِإ  ِهِیبَأ َو  نَع  ِیبَأ  ُهَظِفَح  اّمِم  ِلِماَکلا  ِءاَعّدلا  َنِم  ًهَفیِحَص  َکَیلِإ  ّنَجِرخَُأل 
ِیف ِیَنِدعُـسی  نَأ  وُجرَأـَل  ِّینإ  َو  مُِکتَعاَـط ، مُکّبُِحب َو  َهّللا  ُنیِدَأـَل  ِّینإ  ِهّللا  ِلوُـسَر  َنبا  اَـی  ِهّللا  َُهل َو  ُتُلق  َو  ُهَسأَر ، ُتّلبَقَف  ِهَیلِإ  ُتمُقَف  ِیبَأ 

ٍنَسَح َو ٍنَّیب  ّطَِـخب  َءاَعّدـلا  اَذَـه  ُبتکا  َلاَـق  ُهَعَم َو  َناَـک  ٍماَـلُغ  َیلِإ  ِهَیلِإ  اَُـهتعَفَد  ِیّتلا    َ ِیَتِفیَحـص یَمَرَف  (24) مُِکتَیَالَِوب ِیتَاَمم  ِیتَاَـیح َو 
، ُعَنصَأ اَم  ِردَأ  َمل  ُتلَعَف َو  اَم  یَلَع  ُتمِدَنَف  ٌلّکَوَتُم  َلاَق  ( 25) .ِهِینُعَنمَیَف ُهّللا  ُهَظِفَح  ٍرَفعَج  نِم  ُُهُبلطَأ  ُتنُک  ِّینَإف  ُهُظَفحَأ  ّیَلَعل  ّیَلَع  ُهضِرعا 

َیلِإ َرَظَنَف  ًهَمُوتخَم  ًهَلَفقُم  ًهَفیِحَص  اَهنِم  َجَرخَتساَف  ٍهَبیَِعب  اَعَد  ُّمث  ( 26) .ٍدَحَأ َیلِإ  ُهَعَفدَأ  ّالَأ    ّ َِیلإ َمّدَقَت  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهّللا  ِدبَع  ُوبَأ  نُکَی  َمل  َو 
ُلّکَوَتُم اَی  ِهّللا  َلاَق َو  َو  ( 27) .ِهِهجَو یَلَع  اَهّرَمَأ  ِِهنیَع َو  یَلَع  اَهَعَضَو  َهَفیِحّـصلا َو  َرَـشَن  ُّمث  َلفُقلا ، َحَتَف  ُهّضَف َو  ُّمث  یََکب ، ُهَّلبَق َو  ِمَتاَخلا َو 
ُهَذَـخَأ ّقَح  َُهلوَق  ّنَأ  ُمَلعَأ  ِّینَکل  َو  ( 28) .ًانِینَـض اَِهب  ُتنَُکل  َکَیلِإ َو  اَُهتعَفَد  اََمل  ُبَلـصُأ  ُلَتقُأ َو  ِیِّننإ  ّیَمع  ِنبا  ِلوَق  نِم  َترَکَذ  اَم  اـَل  َول 
اَهِینِفکا اَهِضبقاَف َو  (29) .مِهِسُفنَِأل مِِهِنئاَزَخ  ِیف  ُهوُرِخّدَی  ُهوُُمتکَیَف َو  َهّیَمُأ  ِیَنب  َیلِإ  ِملِعلا  اَذَه  ُلثِم  َعَقَی  نَأ  ُتفِخَف  ّحِصَیَس  ُّهنَأ  ِِهئَابآ َو  نَع 

ٍدّمَُحم َو ّیَمع  َینبا  َیلِإ  اَهَلِـصُوت  یّتَح  َكَدـنِع  ِیل  ٌهَناَمَأ    َ ِیَهف ٍضاَق  َوُه  اَم  ِموَقلا  ِءَالُؤَه  ِرمَأ  ِيرَمأ َو  نِم  ُهّللا  یَـضَق  اَذِإَف  اَِهب  ّصبََرت  َو 
.ِيدَعب ِرمَألا  اَذَه  ِیف  ِناَِمئاَقلا  اَمُّهنِإَف  ُماَلّسلا  اَمِهیَلَع  ِّیلَع  ِنب  ِنَسَحلا  ِنب  ِنَسَحلا  ِنب  ِهّللا  ِدبَع  َینبا  َمیِهاَربِا 
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رد ایآ  ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  متفگ : منک ؟ يرادرب  هخـسن  نآ  زا  یهد  یم  هزاجا  تفگ : درک و  هاـگن  ار  نآ  رِخآ  اـت  ییحی  سپ   21
هک ار  لماک  ياعد  زا  يا  هفیحـص  مهد  یم  ناـشن  وت  هب  نونکا  تفگ : سپ   22 یهاوخ ؟ یم  هزاجا  نم ) زا   ) تسا ناـتدوخ  زا  هچنآ 

ریمع .تسا 23  هدرک  شرافـس  تسین ، نآ  لها  هک  یـسک  زا  شا  يریگولج  نآ و  تظفاـحم  هب  ارم  هدومن و  لـقن  شردـپ  زا  مردـپ 
یتسود و اب  نم  ادخ ، لوسر  رسپ  يا  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : مدیـسوب و  ار  شرـس  متفر و  شدزن  متـساخرب  سپ  تفگ : مردپ  تفگ :

هاگنآ .دَنادرگ 24  دنمتداعس  امش  تیالو  هلیسو  هب  گرم  یگدنز و  رد  ارم  هک  مراودیما  منک و  یم  شتسرپ  ار  ادخ  امش ، زا  يوریپ 
َرب زا  ار  نآ  هک  دیاش  .روایب  نم  يارب  سیونب و  ابیز  اناوخ و  ِّطخ  اب  ار  اعد  نیا  تفگ : داد و  دوب  وا  اب  هک  یناوجون  هب  ار  نم  هفیحص 
زا نم  تفگ : لّکوتم  .داد 25  یمن  وا  مدرک و  یم  بلط  درادهگن -  ار  وا  دنوادخ  هک  رفعج -  میومع  رسپ  زا  ار  نآ  نم  اریز  .میامن 

.مهدن 26 یسک  هب  ار  نآ  هک  دوب  هدومرفن  مه  داب -  وا  رب  مالس  هک  قداص -  ماما  و  منک ، هچ  متسناد  یمن  مدش و  نامیـشپ  ما  هدرک 
هیرگ دیـسوب و  هدرک ، هاگن  ار  شرهم  دروآ و  نوریب  نآ  زا  يا  هدرک  رهُم  هدز  لـفق  هفیحـص  تساوخ و  يا  هچقودنـص  ییحی  سپس 

، لّکوتم يا  تفگ : .دیلام 27 و  شیور  رب  داهن و  دوخ  مشچ  رب  هدرک ، زاب  ار  هفیحص  .دوشگ  ار  لفق  تسکش و  ار  رهم  سپـس  .درک 
زا مداد و  یمن  وت  هب  ار  هفیحص  نیا  دوبن ، موش  یم  هتخیوآ  راد  هب  هتشک و  هک  يدرک  نایب  میومع  رـسپ  زا  هچنآ  رگا  دنگوس  ادخ  هب 
نآ یتـسرد  يدوز  هب  هتفرگارف و  شناردـپ  زا  هک  تـسا  ّقـح  وا  راـتفگ  هـک  مـناد  یم  نوـچ  یلو  .مدـیزرو 28  یم  لـخب  نآ  نداد 

ناشدوخ يارب  اه  هنیجنگ  رد  دنراد و  ناهنپ  ار  نآ  دتفیب و  هّیما  ینب  تسد  هب  یملع  نینچ  هک  مدیسرت  ور  نیا  زا  ددرگ ، یم  راکشآ 
هورگ نیا  نم و  راـک  ادـخ  هاـگره  شاـب  هار  هب  مشچ  نک و  يرادـهگن  نآ  زا  نم  ياـج  هب  ریگب و  ار  نیا  سپ  .دننک 29  يرادهگن 

نادنزرف میهاربا ، دّمحم و  میومع : رـسپ  ود  هب  ار  نآ  ات  دـشاب  وت  دزن  تناما  نیا  هدـننارذگ ،-  تسا  وا  هک  دـنارذگ -  ار  هّیما ) ینب  )
.دنتسه نم  نانیشناج  راک  نیا  رد  ود  ره  اریز  .یناسرب  داب -  نانآ  رب  مالس  هک  یلع -  نب  نسح  نب  نسح  نب  هّللادبع 
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َثیِدَحلا ُُهتثّدَحَف  ُماَلّـسلا  ِهیَلَع  ِهّللا  ِدبَع  َابَأ  ُتیِقَلَف  ِهَنیِدَـملا  َیلِإ  ُترِـص  ٍدـیَز  ُنب  یَیحَی  َِلُتق  اّمَلَف  َهَفیِحّـصلا  ُتضَبَقَف  ُلّکَوَتُملا  َلاَق  ( 30)
ِعفَد نِم  ِیَنَعَنم  اَم  ُلّکَوَتُم  اَی  ِهّللا  َو  ( 32) .ِهِداَدجَأ ِِهئَابِآب َو  ُهَقَحلَأ  ّیَمع َو  َنبا  ُهّللا  َمِحَر  َلاَق  َو  ( 31) .ِِهب ُهُدجَو  ّدَتشا  یَکَبَف َو  ، یَیحَی نَع 

ّيَدج ُءاَعُد  ٍدیَز َو  ّیَمع  ّطَخ  ِهّللا  اَذَه َو  َلاَق  اَهَحَتَفَف َو   ،َ ِیه اَه  ُتلُقَف  ُهَفیِحّـصلا  َنیَأ  َو  ِهِیبَأ ، ِهَفیِحَـص  یَلَع  ُهَفاَخ  يِّذلأ  ّالِإ  ِهَیلِإ  ِءاَعّدـلا 
َجَرخَأَف ُلیِعاَمسِإ  َماَقَف  ، ِِهنوَص ِهِظفِِحب َو  َُکترَمَأ  يِّذلأ  ِءاَعّدلِاب  ِِینتَأف  ُلیِعاَمسِإ  اَی  ُمق  ِِهنبِال  َلاَق  ُّمث  ( 33) ُماَلّسلا اَمِهیَلَع  ِنیَسُحلا  ِنب  ِّیلَع 

ّيَدج ُءاَلمِإ  ِیبَأ َو  ّطَخ  اَذَه  َلاَق  ِِهنیَع َو  یَلَع  اَهَعَضَو  ِهّللا َو  ِدبَع  ُوبَأ  اَهَّلبَقَف  (34) ٍدیَز ُنب  یَیحَی    ّ َیلإ اَهَعَفَد  ِیّتلا  ُهَفیِحّصلا  اَّهنَأَک  ًهَفیِحَص 
دَق َلاَق  َِکلَذ َو  ِیف  ِیل  َنِذَأَف  یَیحَی  ٍدیَز َو  ِهَفیِحَص  َعَم  اَهَـضِرعَأ  نَأ  َتیَأَر  نِإ  ِهّللا  ِلوُسَر  َنبا  اَی  ُتلُقَف  (35) .ِّینم ٍدَهشَِمب  ُماَلّسلا  اَمِهیَلَع 
ِدبَع َابَأ  ُتنَذأَتسا  ُّمث  ( 37) يَرخُألا ِهَفیِحّصلا  ِیف  اَم  ُِفلاَُخی  اهنِم  ًافرَح  دِجَأ  َمل  ٌدِحاَو َو  ٌرمَأ  اَمُه  اَذِإ  ُترَظَنَف َو  (36) اًلهَأ َِکلَِذل  َُکتیَأَر 

.اَمِهَیلِإ اَهعَفداَف  مَعَن  ، اِهلهَأ یلِإ  ِتانامَألا  اوّدَُؤت  نَأ  مُکُُرمأَی  َهّللا  ّنَِإلاَقَف  ِنَسَحلا ، ِنب  ِهّللا  ِدبَع  َینبا  َیلِإ  ِهَفیِحّصلا  ِعفَد  ِیف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهّللا 
ِهِیبَأ نِم  یَیحَی  اَمُکّمَع  ِنبا  ُثاَریِم  اَذَـه  َلاَقَف  اَءاَـجَف  َمیِهاَربِا  ٍدّـمَُحم َو  َیلِإ  َهّجَو  ُّمث  ( 39) .َکَناَکَم ِیل  َلاَق  اَمِِهئاَِقِلل  ُتضَهَن  اّـمَلَف  ( 38)

ِهِذَِهب اَجُرَختال  َلاَقَف  ( 41) ُلُوبقَملا َُکلوَقَف  ُلق  ُهّللا  َکَمِحَر  َالاَقَف  (40) .ًاطرَش ِهِیف  اَمُکیَلَع  َنوُطِرَتشُم  ُنَحن  ِِهتَوخِإ َو  َنوُد  ِِهب  مُکّصَخ  دَق 
ِهَنیِدَملا َنِم  ِهَفیِحّصلا 
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وا رب  مالس  هک  قداص -  ترضح  تاقالم  هب  متفر و  هنیدم  هب  دش  هتشک  دیز  نب  ییحی  نوچ  متفرگ و  ار  هفیحـص  تفگ : لّکوتم   30
رسپ دنوادخ  دومرف : دش 31 و  كانهودـنا  تخـس  وا  رب  تسیرگ و  ماما  متفگ ، راوگرزب  نآ  يارب  ار  ییحی  تشذگرـس  هتفر ، داب - 

زج يزیچ  ییحی  هب  اعد  نداد  زا  ارم  دنگوس ، ادخ  هب  لّکوتم ، يا  .دیامرف 32  قحلم  شدادجا  ناردپ و  هب  دـنک و  تمحر  ار  میومع 
ار نآ  سپ  .تسنیا  هفیحـص  نآ  متفگ : تساجک ؟  هفیحـص  نآ  نونکا  .تشادـنزاب  دیـسرت ، یم  نآ  زا  شردـپ  هفیحـص  رب  وا  هچنآ 
هب سپس  .تسا 33  داب -  نانآ  رب  مالـس  هک  نیـسحلا -  نبا  یلع  مّدـج  ياعد  دـیز و  میومع  طخ  نیا  مسق  ادـخ  هب  دومرف : دوشگ و 

تساخرب و لیعامـسا  .روایب  مدومن  رما  شیرادـهگن  ظفح و  هب  ار  وت  هک  ییاـعد  زیخرب و  لیعامـسا  يا  دومرف : لیعامـسا  شدـنزرف 
دیسوب ار  نآ  قداص  ترضح  سپ  .دوب 34  هداد  نم  هب  دیز  نب  ییحی  هک  دوب  يا  هفیحص  نامه  ایوگ  هک  دروآ  نوریب  ار  يا  هفیحص 

يا متفگ : .تسا 35  نم  روضح  رد  داب -  نانآ  رب  مالـس  هک  مّدـج -  هتفگ  مردـپ و  هتـشون  نیا  دومرف : داهن و  دوخ  مشچ  يور  رب  و 
ار وت  دومرف : هداد و  هزاجا  نم  هب  ترـضح  میامن ؟ هلباقم  ییحی  دـیز و  هفیحـص  اـب  ار  نآ  یهد  یم  هزاـجا  اـیآ  ادـخ ، لوسر  دـنزرف 
، دـشاب تسا  رگید  هفیحـص  رد  هچنآ  فالخرب  هک  فرح  کـی  نآ ، رد  تسا و  ربارب  ود  ره  مدـید  سپ  .مدـید 36  راک  نیا  راوازس 

.مهدب نسح  نب  هّللادبع  نادـنزرف  هب  ار  ییحی  هفیحـص  هک  متـساوخ  هزاجا  داب -  وا  رب  مالـس  هک  قداص -  ماما  زا  سپـس  .متفاین 37 
ود نآ  رادـید  يارب  نوچ  سپ  .نک 38  در  ار  نآ  يرآ  .دـیهدزاب  شنابحاص  هب  ار  اه  تناما  هک  دـنک  یم  رما  دـنوادخ  دومرف : ماـما 

رـسپ ثاریم  نیا  دومرف : دندمآ ، نانآ  نوچ  .داتـسرف  میهاربا  دّمحم و  غارـس  هب  ار  یـسک  سپـس  .نیشنب 39  دومرف : متـساخرب ، ردارب 
: دنتفگ .میراد 40  یطرـش  امـش  اـب  نآ  هراـبرد  اـم  .شناردارب و  هن  هداد  امـش  هب  صاـصتخا  هک  شردـپ  زا  تسا  ییحی  امـش  يومع 

.دیربن نوریب  هنیدم  زا  ار  هفیحص  نیا  دومرف : .تسا 41  هتفریذپ  ناتراتفگ  هک  دییامرفب  .دنک  تمحر  ار  وت  دنوادخ 
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(45) .ُلَتُقی ُّهنَأ  َِملَع  َنیِح  اَهیَلَع  َفاَخ  اَّمنِإ  َالاَق  (44) .اَمُکیَلَع اَنَأ  ُُهفاَخَأ  ًارمَأ  اَهیَلَع  َفاَخ  اَمُکّمَع  َنبا  ّنِإ  َلاَـق  ( 43) َكاَذ َِمل  َالاَق َو  (42)
اَمُه اَماَقَف َو  (46) .َِلُتق اَمَک  ِناَلَتُقتَـس  َو  َجَرَخ ، اَمَک  ِناَجُرخَتَـس  اَمُّکنَأ  ُمَلعََأل  ِّینإ  ِهّللاَوَف  اّنَمَأت  اَلَف  اَُمتنَأ  ُماَلّـسلا َو  ِهیَلَع  ِهّللا  ِدـبَع  ُوبَأ  َلاَـقَف 
ّنِإ یَیحَی  ََکل  َلاَق  َفیَک  ُلّکَوَتُم  اَی  ُماَلّـسلا  ِهیَلَع  ِهّللا  ِدبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  اَجَرَخ  اّمَلَف  ( 47) .ِمیِظَعلا   ّ ِیَلعلا ِهّللِاب  ّالِإ  َهُّوق  َال  َلوَح َو  َال  ِنَالوُقَی 
ُنبا َِیل  َلاَـق  دَـق  ُهّللا  َکَحَلـصَأ  مَعَن  ُتُلق  ( 48) ِتوَـملا َیلِإ  مُهاـَنوَعَد  ِهاَـیَحلا َو  َیلِإ  َساـّنلا  اَوَـعَد  ًارَفعَج  ُهَنبا  ِّیلَع َو  َنب  َدّـمَُحم  ّیَمع 
ُهّللا یّلَـص  ِهّللا  َلوُسَر  ّنَأ  ُماَلّـسلا  ِهیَلَع  ِّیلَع  نَع  ِهّدَـج  نَع  ِهِیبَأ  نَع  ِیَّنثَدـح  ِیبَأ  ّنِإ  یَیحَی ، ُهّللا  ُمَحرَی  َلاَـقَف  ( 49) َِکلَذ یَیحَی  َکّمَع 

ُمِِهباَـقعَأ یَلَع  َساـّنلا  َنوّدُرَی  ِهَدَرِقلا  َوَزن  ِهِرَبـنِم  یَلَع  َنوُزنَی  اـًلاَجِر  ِهِماـَـنَم  ِیف  يَأَرَف  (50) .ِهِرَبـنِم یَلَع  َوُـه  ٌهَسعَن َو  ُهتَذَـخَأ  ِِهلآ  ِهـیَلَع َو 
َو ِهَیآلا « ِهِذَِهب  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ُلیِربِج  ُهاَتَأَف  (52) .ِهِهجَو ِیف  ُفَرُعی  ُنزُحلا  ًاِسلاَج َو  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهّللا  یّلَص  ِهّللا  ُلوُسَر  يَوَتـساَف  (51) يَرَقهَقلا

.َهّیَمُأ ِیَنب  ِینَعی  « ًارِیبَک ًانایغُط  ّالِإ  مُهُدـیِزَی  امَف  مُُهفّوَُخن  ِنآرُقلا َو  ِیف  َهَنوُعلَملا  َهَرَجّـشلا  ِساّنِلل َو  ًهَنِتف  ّالِإ  َكاـنیَرَأ  ِیّتلا  اَـیؤّرلا  اَـنلَعَج  اـم 
، ًارشَع َِکلَِذب  ُثَبلَتَف  َكِرَجاَهُم  نِم  ِماَلـسِإلا  یَحَر  ُروُدَت  نَِکل  َو  َال ، َلاَق  ( 54) ِیَنَمز ِیف  َنُونوُکَی َو  ِيدَـهع  یَلَع  ُلیِربِج َأ  اَی  َلاَق  ( 53)

یَلَع ٌهَِمئاَق    َ ِیه ٍَهلاَلَـض  یَحَر  نِم  ّدـُب  َال  ُّمث  ًاسمَخ ، َِکلَذـِب  ُثَبلَتَف  َكِرَجاَهُم  نِم  َنِیثاََلث  ٍهَسمَخ َو  ِسأَر  یَلَع  ِمالـسِإلا  یَحَر  ُروُدـَت  ُّمث 
ِهَنِعاَرَفلا ُکُلم  ُّمث  اَِهبُطق ،
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.مراد 44 ار  میب  نآ  مه  امش  هرابرد  نم  هک  تشاد  میب  يزیچ  زا  هفیحـص  نیا  هرابرد  امـش  يومع  رـسپ  دومرف :  43 ارچ ؟ دنتفگ :  42
مه امش  دومرف : داب -  وا  رب  مالـس  هک  قداص -  ترـضح  .دوش 45  یم  هتـشک  تسناد  یم  هک  دیـسرت  نآ  هرابرد  یماگنه  وا  دنتفگ :

، دـش دـیهاوخ  هتـشک  يدوز  هب  درک و  جورخ  وا  هکنانچ  دومن ، دـیهاوخ  جورخ  يدوز  هب  مناد  یم  مسق  ادـخ  هب  هک  دیـشابن  هدوسآ 
نوریب نوچ  .گرزب 47  رترب و  يادخ  يرای  هب  زج  تسین ، ییورین  شبنج و  دنتفگ : دنتـساخرب و  سپ  .دیدرگ 46  هتشک  وا  هکنانچ 

رفعج شرسپ  یلع و  نب  دّمحم  میومع  هک  تفگ  وت  هب  ییحی  ایآ  لّکوتم ، يا  دومرف : داب -  وا  رب  مالس  هک  قداص -  ترـضح  دنتفر ،
ییحی تیومع  رسپ  دَنادرگ ، تسار  ار  وت  راک  ادخ  يرآ ، متفگ :  48 میدناوخ ؟ گرم  هب  ار  ناشیا  ام  دندناوخ و  یگدنز  هب  ار  مدرم 

ربخ ارم  داب -  وا  رب  مالس  هک  یلع -  زا  شّدج  زا  شردپ  زا  مردپ  .دنک  تمحر  ار  ییحی  دنوادخ  دومرف : .تفگ 49  نم  هب  ار  نیمه 
یمدرم دید  باوخ  رد  .داد 50 و  يور  یُکبـس  باوخ  ربنم ، يالاب  ار  داب -  شنادناخ  وا و  رب  دنوادخ  دورد  هک  ادـخ -  لوسر  داد :

وا و رب  دـنوادخ  دورد  هک  ادـخ -  لوسر  سپ  .دـننادرگ 51  یمرب  بقع ) هب  ار  مدرم  دـنهج و  یم  شربنم  هب  ناگنیزوب  دـننام  دـنچ 
ییایور ام  و  : » دروآ وا  يارب  ار  هیآ  نیا  لـیئربج  هاـگنآ  .دوب 52  نایامن  شا  هرهچ  رد  هودنا  تسـشن و  دش و  رادیب  داب -  شنادـناخ 

میظع تایآ  نیا  رکذ  هب  ام  دـش و  دای  نآرق  رد  نعل  هب  هک  یتخرد  مدرم و  ناـحتما  شیاـمزآ و  يارب  زج  دوبن  میداد ، هئارا  وت  هب  هک 
هّیما ینب  هدش ) تنعل  تخرد  زا   ) دارم و  .دیازفین » يزیچ  دیدش  ِراکنا  رفک و  نایغط و  زج  اهنآ  رب  نکیلو  میناسرت  یم  ادخ  زا  ار  اهنآ 
زاغآ زا  مالسا  يایـسآ  یلو  ریخ ، تشاد : هضرع   54 دوب ؟ دنهاوخ  نم  راگزور  دـهع و  رد  ناشیا  لیئربج  يا  دومرف : ربمغیپ  .دنا 53 

نآ هب  لاس  جنپ  دتفا و  یم  شدرگ  هب  وت  ترجه  زا  جنپ  یس و  لاس  نایاپ  رد  سپـس  .تسا  لاس  هد  نآ  شدرگ  ددرگ و  یم  ترجه 
یهاشداپ نآ  زا  سپ  تسا و  اجرب  اپ  دوخ  روحم  رب  هک  دـمآ  دـهاوخ  شدرگ  هب  یهارمگ  يایـسآ  راـچان  هب  هاـگنآ  .دـنام  یم  لاـح 

.دوب دهاوخ  ناینوعرف 
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ُوَنب اَهُِکلمَت  « ٍرهَـش ِفلَأ  نِم  ٌریَخ  ِردَقلا  ُهَلَیل  ، ِردَقلا ُهَلَیل  ام  َكاردَأ  ام  َو  ِردَقلا ، ِهَلَیل  ِیف  ُهانلَزنَأ  ّانِإ  » َِکلَذ ِیف  َیلاَعَت  ُهّللا  َلَزنَأ  َلاَق َو  ( 55)
ِهِذَه َلوُط  اَهَکُلم  ِهّمُألا َو  ِهِذَـه  َناَطلُـس  ُِکلمَت  َهّیَمُأ  ِیَنب  ّنَأ  ُماَلّـسلا  ِهیَلَع  ُهِّیبَن  ّلَج  ّزَع َو  ُهّللا  َعَلطَأَف  َلاَق  ( 56) .ِردَقلا ُهَلَیل  اَهِیف  َسَیل  َهّیَمُأ 

ِتیَبلا َو َلهَأ  اَنَتَواَدَـع  َنوُرِعـشَتسَی  َِکلَذ  ِیف  مُه  َو  مِهِکُلم ، ِلاَوَِزب  َیلاَعَت  ُهّللا  َنَذأَی  یّتَح  اَهیَلَع  اُولاََطل  ُلاَـبِجلا  ُمُهَتلَواَـط  وَلَف  (57) ِهّدُملا
ُهّللا َلَزنَأ  َلاَـق َو  ( 59) .مِهِکُلم مِهِماـّیَأ َو  ِیف  مُهنِم  مُُهتَعیِـش  مِِهتّدَوَم َو  ُلـهَأ  ٍدّـمَُحم َو  ِتَیب  ُلـهَأ  یَقلَی  اَِـمب  ُهِّیبَن  ُهّللا  َرَبخَأ  (58) .اَنَضُغب
ِهّللا ُهَمِعن  َو  ( 60 «.) ُرارَقلا َسِئب  اهَنوَلـصَی َو  َمّنَهَج  ِراوَبلا  َراد  مُهَموَـق  اوـّلَحَأ  ًارفُک َو  ِهّللا  َتَمِعن  اُولّدـَب  َنیِذـّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ  مِهِیف « َیلاَـعَت 

َِکلَذ ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهّللا  یّلَص  ِهّللا  ُلوُسَر  ّرَـسَأَف  (61) َراّنلا ُلِخُدی  ٌقاَِفن  ٌرفُک َو  مُهُـضُغب  َو  َهّنَجلا ، ُلِخدـُی  ٌناَمیِإ  مُهّبُح  ، ِِهتَیب ُلهَأ  ٌدّـمَُحم َو 
وَأ ًاملُظ  َعَفدَِیل  ٌدَحَأ  اَنِِمئاَق  ِماَِیق  َیلِإ  ِتیَبلا  َلهَأ  اّنِم  ُجُرخَی  َال  َجَرَخ َو  اَم  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهّللا  ِدبَع  ُوبَأ  َلاَق  ُّمث  َلاَق  ( 62) .ِِهتَیب ِلهَأ  ِّیلَع َو  َیلِإ 
ِهّللا ِدـبَع  ُوبَأ  ّیَلَع  یَلمَأ  ُّمث  َنوُراَه  ُنب  ُلّکَوَتُملا  َلاَـق  ( 63) .اَِنتَعیِـش اَنِهوُرکَم َو  ِیف  ًهَداَیِز  ُهُماَِیق  َناَک  َو  ُهِّیلَبلا ، ُهتَمَلَطـصا  ّالإ  ًاّـقَح  َشَعنَی 

ِلّضَفُملا ُوبَأ  اَنَثّدَح  َوًابَاب  َنیّتِس  ًافّیَن َو  اَهنِم  ُتظِفَح  َو  ًابَاب ، َرَشَع  َدَحَأ  اَهنِم  ّیَنع  َطَقَس  ، ًابَاب َنوُعبَـس  ٌهَسمَخ َو    َ ِیه َهَیِعدَألا َو  ُماَلّـسلا  ِهیَلَع 
ِنب َدَمحَأ  ُنب  ُدّمَُحم  ِیَّنثَدـح  َلاَق  ( 65) ِهِراَد ِیف  ِهَبحّرلا  ُلیَِزن  ُِبتاَکلا    ّ ِِینئَاَدـملا ٍرَکب  ُوبَأ  َِهبزوُر  ِنب  ِنَسَحلا  ُنب  ُدّـمَُحم  ِیَّنثَدـح  َلاَق َو 

 ّ ِيّرَهُطملا ٍِملسُم 
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یناد یم  هچ  میداتـسرف و  ردق  بش  رد  ار  نآرق  ام  : » درک لزان  ار  ردـق  هروس  هراب ، نیا  رد  یلاعت  يادـخ  و  دومرف : قداص ) ماما   ) 55
.دـشابن 56 نآ  رد  ردـق  بش  دـننک و  یهاـشداپ  هّیما  ینب  هک  یهاـم  رازه  .تسا » هاـم  رازه  زا  رتهب  ردـق  بش  تسیچ ، ردـق  بش  هک 

نیا رب  یهاـشداپ  هّیما  ینب  هک  دومن  هاـگآ  ار  داـب -  شنادـناخ  وا و  رب  دـنوادخ  دورد  هک  شربمغیپ -  گرزب ، دـنوادخ  سپ  دومرف :
ات .دنیوج  هبلغ  اه  هوک  نآ  رب  دـننک  یـشکرس  ناشیا  اب  اه  هوک  رگا  سپ  .دـنریگ 57  یم  تسد  هب  هام ) رازه   ) تّدـم نیا  رد  ار  تّما 

.دـنهد 58 یم  رارق  شیوخ  راعـش  ار  تیب  لها  ام  هنیک  تّدـم  نیا  رد  نانآ  و  دـهاوخب ، ار  اهنآ  یهاشداپ  لاوز  یلاـعت  يادـخ  هکنیا 
.داد ربخ  دسر ، یم  اهنآ  ناوریپ  ناتـسود و  هب  دّمحم و  تیب  لها  هب  ناشبناج  زا  نانآ  یهاشداپ  ماّیا  رد  هچنآ  هب  ار  شربمایپ  دنوادخ 

لیدـبت یـساپسان  رفک و  هب  ار  ادـخ  تمعن  هک  یناسک  يدـیدن  ایآ  : » درک لزان  هّیما  ینب  هرابرد  یلاعت  يادـخ  ار  هیآ  نیا  دومرف :  59
تمعن 60 و  .دـنیآرد » تسا  یهاگیاج  دـب  هک  خزود  هب  و  دـندرک ، راپـسهر  یهابت  كاله و  راـید  هب  ار  ناـشناوریپ  موق و  هدومن و 

رفک و اهنآ ، اب  ینمشد  دنادرگ و  یم  لخاد  تشهب  هب  هک  تسا  نامیا  ناشیا ، نتشاد  تسود  دنتسه ، وا  تیب  لها  دّمحم و  دنوادخ ،
یلع هب  ناهنپ  رد  ار  زار  نیا  داب -  شنادناخ  وا و  رب  دنوادخ  دورد  هک  ادخ -  لوسر  سپ  .دروآ 61  یمرد  خزود  هب  هک  تسا  قافن 
مایق زور  ات  تیب ، لها  ام  زا  کی  چیه  دومرف : داب -  وا  رب  مالس  هک  قداص -  ترضح  سپس  دیوگ : لّکوتم  .دومرف 62  وا  تیب  لها  و 

دزاس و نک  هشیر  ار  وا  یتفآ  الب و  هکنآ  رگم  درک ، دـهاوخن  جورخ  یّقح  نتـشاد  اپ  هب  يارب  ای  یمتـس  زا  يریگولج  يارب  ناـممئاق 
ار هفیحص  ياهاعد  داب -  وا  رب  مالس  هک  قداص -  ماما  سپس  تفگ : نوراه  نب  لّکوتم  .دیازفیب 63  نامنایعیش  ام و  هودنا  رب  وا  مایق 
.مدرک 64 و ظفح  ار  نآ  باب  دـنچ  تصـش و  و  تفر ، متـسد  زا  نآ  باب  هدزای  هک  دوب  باب  جـنپ  داتفه و  اـهنآ  دومن و  ـالما  نم  هب 

ینئادـم رکبوبا  هبزور  نب  نسح  نب  دّـمحم  ارم  درک  ثیدـح  تفگ : هدومن ، ثیدـح  ام  يارب  يرگید ) دنـس  اب  ینابیـش   ) لّـضفملاوبا
.يرّهطم ملسم  نب  دمحا  نب  دّمحم  ارم  درک  ثیدح  تفگ : .شدوخ 65  هناخ  رد  هفوک ) (ي  هبحر نکاس  بتاک ،
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ُماَلّسلا اَمِهیَلَع  ِّیلَع  ِنب  ِدیَز  َنب  یَیحَی  ُتیِقََللاَق  ( 67) َنوُراَه ِنب  ِلّکَوَتُملا  ِهِیبَأ  نَع    ّ ِیخَلبلا ٍلّکَوَتُم  ِنب  ِریَمُع  نَع  ِیبَأ  ِیَّنثَدح  َلاَق  ( 66)
ِیف َو  ( 68) مِهیَلَع ِهّللا  ُتاوَلَـص  ِِهئَابآ  نَع  ٍدّـمَُحم  ُنب  ُرَفعَج  اَهَرَکَذ  ِیّتلا  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهّللا  یّلَـص  ِّیبّنلا  اَیؤُر  َیلِإ  ِهِماَمَِتب  َثیِدَـحلا  َرَکَذَـف 

 َ ِیه ِباَوبَألا َو  ُرکِذ    ّ ِيّرَهُطملا ِهَیاَوِر 

ِِهلآ ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ُهاَلّصلا  ّلَج 2- ّزَع َو  ِهِّلل  ُدیِمّحتلا  -1

ِلُسّرلا ِیّقَدُصم  یَلَع  ُهاَلّصلا  ِشرَعلا 4- ِهَلَمَح  یَلَع  ُهاَلّصلا  -3

ُهُؤاَعُد ِِهتّصاَخ 6- ِهِسفَِنل َو  ُهُؤاَعُد  -5

ِءاَسَملا ِحاَبّصلا َو  َدنِع 

ِهَذاَِعتسِالا ِیف  ُهُؤاَعُد  ِتاّمِهُملا 8- ِیف  ُهُؤاَعُد  -7

َیلاَعَت ِهّللا  َیلِإ  ِإَّجللا  ِیف  ُهُؤاَعُد  ِقاَِیتشِالا 10- ِیف  ُهُؤاَعُد  -9

ِفاَِرتعِالا ِیف  ُهُؤاَعُد  ِریَخلا 12- ِِمتاَوَِخب  ُهُؤاَعُد  -11

ِتاَماَلّظلا ِیف  ُهُؤاَعُد  ِِجئاَوَحلا 14- ِبَلَط  ِیف  ُهُؤاَعُد  -13

ُهُؤاَعُد -15

َِهلاَِقتسِالا ِیف  ُهُؤاَعُد  ِضَرَملا 16- َدنِع 

ِتاَروُذحَملا ِیف  ُهُؤاَعُد  ِناَطیّشلا 18- یَلَع  ُهُؤاَعُد  -17

ِقاَلخَألا ِمِراَکَم  ِیف  ُهُؤاَعُد  ِءاَقِستسِالا 20- ِیف  ُهُؤاَعُد  -19

ُهُؤاَعُد ٌرمَأ 22- ُهَنَزَح  اَذِإ  ُهُؤاَعُد  -21

ِهّدّشلا َدنِع 

ِهیََوبَِأل ُهُؤاَعُد  ِهَِیفاَعلِاب 24- ُهُؤاَعُد  -23

ِِهئاَِیلوَأ ِِهناَریِِجل َو  ُهُؤاَعُد  ِهِدلُِول 26- ُهُؤاَعُد  -25

ِعّزَفّتلا ِیف  ُهُؤاَعُد  ِروُغّثلا 28- ِلهَِأل  ُهُؤاَعُد  -27

ِنیّدلا ِءاَضَق  یَلَع  ِهَنوُعَملا  ِیف  ُهُؤاَعُد  ُقزّرلا 30- ِهیَلَع  َّرُتق  اَذِإ  ُهُؤاَعُد  -29
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ِلیّللا ِهاَلَص  ِیف  ُهُؤاَعُد  َِهبّوتلِاب 32- ُهُؤاَعُد  -31

ٍبنَِذب ٍهَحیِضَِفب  یًلَتبُم  يَأَر  وَأ    َ ُِیلتبا اَذِإ  ُهُؤاَعُد  ِهَراَِختسِالا 34- ِیف  ُهُؤاَعُد  -33

ُهُؤاَعُد ِءاَضَقلِاب 36- اَضّرلا  ِیف  ُهُؤاَعُد  -35

ِدعّرلا ِعاَمَس  َدنِع 
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هک یلع -  نب  دـیز  نب  ییحی  تفگ : .نوراه 67  نب  لّکوتم  شردپ  زا  یخلب  لّکوتم  نب  ریمع  زا  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  تفگ :  66
هک داب -  شنادناخ  وا و  رب  دنوادخ  دورد  هک  ربمایپ -  ندید  باوخ  ات  ار  ثیدح  مامت  سپـس  .مدرک  تاقالم  ار  داب -  نانآ  رب  مالس 

رکذ باوبا  يرّهطم ، تیاور  رد  .درک 68 و  نایب  هدومرف ، لقن  داب -  نانآ  رب  دنوادخ  ياهدورد  هک  شناردـپ -  زا  دّـمحم  نب  رفعج 
: تسنیا نآ  هدش و 

شنادناخ دمحم و  رب  دورد  لجوزع 2 _ يادخ  ندومن  شیاتس  _ 1

نالوسر ناگدننک  قیدصت  رب  دورد  شرع 4 _ نالماح  رب  دورد  _ 3

هاگماش دادماب و  ماگنه  ترضح  نآ  ياعد  شناکیدزن 6 _ دوخ و  يارب  ترضح  نآ  ياعد  _ 5

ادخ هب  نتسج  هانپ  رد  ترضح  نآ  ياعد  تامهم 8 _ رد  ترضح  نآ  ياعد  _ 7

هبترمدنلب دنوادخ  هب  ندرب  هانپ  رد  ترضح  نآ  ياعد  شزرمآ 10 _ هب  نتشاد  قوش  رد  ترضح  نآ  ياعد  _ 9

هانگ هب  فارتعا  رد  ترضح  نآ  ياعد  يریخ 12 _ هب  تبقاع  رد  ترضح  نآ  ياعد  _ 11

نارگمتس زا  یهاوخداد  رد  ترضح  نآ  ياعد  اه 14 _ تجاح  بلط  رد  ترضح  نآ  ياعد  _ 13

ناهانگ ششخب  بلط  رد  ترضح  نآ  ياعد  يرامیب 16 _ ماگنه  ترضح  نآ  ياعد  _ 15

اه یتخس  اهالب و  عفد  رد  ترضح  نآ  ياعد  ناطیش 18 _ هرابرد  ترضح  نآ  ياعد  _ 17

هدیدنسپ قالخا  رد  ترضح  نآ  ياعد  ناراب 20 _ تساوخرد  رد  ترضح  نآ  ياعد  _ 19

يراتفرگ یتخس و  ماگنه  ترضح  نآ  ياعد  دومن 22 _ یم  نیگهودنا  ار  وا  يزیچ  هک  هاگنآ  ترضح  نآ  ياعد  _ 21

شردام ردپ و  يارب  ترضح  نآ  ياعد  تیفاع 24 _ يارب  ترضح  نآ  ياعد  _ 23

شناتسود ناگیاسمه و  هرابرد  ترضح  نآ  ياعد  شنادنزرف 26 _ يارب  ترضح  نآ  ياعد  _ 25

ادخ هب  ندرب  هانپ  رد  ترضح  نآ  ياعد  نارادزرم 28 _ يارب  ترضح  نآ  ياعد  _ 27

ماو تخادرپ  رب  نتساوخ  يرای  رد  ترضح  نآ  ياعد  دش 30 _ یم  گنت  وا  رب  يزور  هک  هاگنآ  ترضح  نآ  ياعد  _ 29

بش زامن  رد  ترضح  نآ  ياعد  هبوت 32 _ رد  ترضح  نآ  ياعد  _ 31

ییاوسر هب  هدـش  راتفرگ  ای  دـش  یم  شیامزآ  راـتفرگ  هک  هاـگنآ  ترـضح  نآ  ياـعد  هراختـسا 34 _ رد  ترـضح  نآ  ياـعد  _ 33

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2484 

http://www.ghaemiyeh.com


دید یم  ار  یهانگ 

دعر يادص  ندینش  ماگنه  ترضح  نآ  ياعد  ادخ 36 _ ياضق  هب  اضر  ماقم  رد  ترضح  نآ  ياعد  _ 35
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ِراَِذتعِالا ِیف  ُهُؤاَعُد  ِرکّشلا 38- ِیف  ُهُؤاَعُد  -37

ُهُؤاَعُد ِوفَعلا 40- ِبَلَط  ِیف  ُهُؤاَعُد  -39

ِتوَملا ِرکِذ  َدنِع 

ُهُؤاَعُد ِهَیاَقِولا 42- ِرتّسلا َو  ِبَلَط  ِیف  ُهُؤاَعُد  -41

َنآرُقلا ِهِمتَخ  َدنِع 

َناَضَمَر ِرهَش  ِلوُخُِدل  ُهُؤاَعُد  ِلاَلِهلا 44- َیلِإ  َرَظَن  اَذِإ  ُهُؤاَعُد  -43

ِهَعُمُجلا ِرطِفلا َو  ِدیِع  ِیف  ُهُؤاَعُد  َناَضَمَر 46- ِرهَش  ِعاَدَِول  ُهُؤاَعُد  -45

ِهَعُمُجلا یَحضَألا َو  ِموَی  ِیف  ُهُؤاَعُد  َهَفَرَع 48- ِموَی  ِیف  ُهُؤاَعُد  -47

ِهَبهّرلا ِیف  ُهُؤاَعُد  ِءاَدعَألا 50- ِدیَک  ِعفَد  ِیف  ُهُؤاَعُد  -49

ِحاَحلِإلا ِیف  ُهُؤاَعُد  ِهَناَِکتسِالا 52- ِعّرَضّتلا َو  ِیف  ُهُؤاَعُد  -51

ِموُمُهلا ِفاَشِکتسا  ِیف  ُهُؤاَعُد  ِّللَذّتلا 54- ِیف  ُهُؤاَعُد  -53

ُدبَع اَنَثّدَح  َلاَق  ( 71  )ّ ِیَنَسحلا ٍدّمَُحم  ُنب  ُرَفعَج  ِهّللا  ِدبَع  ُوبَأ  اَنَثّدَح  ( 70) ُهّللا ُهَمِحَر    ّ ِیَنَسحلا ِهّللا  ِدبَع  ِیبَأ  ِظفَِلب  ِباَوبَألا  ِیقَاب  َو  ( 69)
 ّ ِیخَلبلا   ّ ِیَفّقثلا ٍلّکَوَتُم  ُنب  ُریَمُع  ِیَّنثَدـح  َلاَق  ( 73) ُمَلعَألا ِناَمعّنلا  ُنب  ِّیلَع  ِیلَاخ  ِیَّنثَدـح  َلاَق  ( 72) ُتاّیّزلا ٍباّـطَخ  ِنب  َرَمُع  ُنب  ِهّللا 

ِنیَسُحلا ُنب  ِّیلَع  ّيَدج  یَلمَأ  َلاَق  ( 75) ٍدّمَُحم ُنب  ُرَفعَج  ِهّللا  ِدبَع  ُوبَأ  ُقِداّصلا ، ِيّدَیس  ّیَلَع  یَلمَأ  َلاَق  ( 74) َنوُراَه ِنب  ِلّکَوَتُم  ِهِیبَأ  نَع 
.ِّینم ٍدَهشَِمب  ُماَلّسلا  َنیِعَمجَأ  مِهیَلَع  ِّیلَع  ِنب  ِدّمَُحم  ِیبَأ  یَلَع 
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یهاوخ رذع  رد  ترضح  نآ  ياعد  يراذگ 38 _ رکش  رد  ترضح  نآ  ياعد  _ 37

گرم زا  يروآدای  ماگنه  ترضح  نآ  ياعد  شیاشخب 40 _ بلط  رد  ترضح  نآ  ياعد  _ 39

نآرق متخ  ماگنه  ترضح  نآ  ياعد  یشوپ 42 _ هدرپ  بلط  رد  ترضح  نآ  ياعد  _ 41

ناضمر هام  ندیسرارف  ماگنه  ترضح  نآ  ياعد  درک 44 _ یم  هاگن  ون  هام  هب  هک  هاگنآ  ترضح  نآ  ياعد  _ 43

هعمج رطف و  دیع  يارب  ترضح  نآ  ياعد  ناضمر 46 _ هام  عادو  رد  ترضح  نآ  ياعد  _ 45

هعمج زور  نابرق و  دیع  زور  رد  ترضح  نآ  ياعد  هفرع 48 _ زور  رد  ترضح  نآ  ياعد  _ 47

سرت رد  ترضح  نآ  ياعد  نانمشد 50 _ هلیح  عفد  رد  ترضح  نآ  ياعد  _ 49

هبترمدنلب دنوادخ  هب  رارصا  رد  ترضح  نآ  ياعد  ندومن 52 _ يراز  رد  ترضح  نآ  ياعد  _ 51

اه هودنا  ندومن  فرطرب  رد  ترضح  نآ  ياعد  ینتورف 54 _ رد  ترضح  نآ  ياعد  _ 53

، دش هتفگ  دنس  يادتبا  رد  هک  هنوگ  نامه   ) .تسا 70 داب -  وا  رب  دنوادخ  تمحر  هک  ینسح -  هّللادبع  وبا  ظفل  هب  باوبا  یقاب  69 و 
رمع نب  هّللادبع  ار  ام  درک  ثیدـح  تفگ : وا  ینـسحلا 71  دّمحم  نب  رفعج  هّللادبع  وبا  ار  ام  درک  ثیدح  دیوگ ) ینابیـش  لضفلاوبا 

یفقث لّکوتم  نب  ریمع  ارم  درک  ثیدح  تفگ : وا  .ملعا 73  نامعن  نب  یلع  ما  ییاد  ارم  درک  ثیدح  تفگ : وا  .تایز 72  باطخ  نب 
نم رب  داب -  وا  رب  مالـس  هک  دّمحم -  نب  رفعج  هّللادبع  وبا  قداص  ترـضح  میاقآ  تفگ : وا  .نوراه 74  نب  لّکوتم  شردپ  زا  یخلب 
 - داب اهنآ  یمامت  رب  مالس  هک  یلع -  نب  دّمحم  مردپ  رب  نم  روضح  رد  نیـسحلا  نبا  یلع  مّدج  دومرف : ترـضح  نآ  .دومن 75  الما 

.دومن الما 
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: َلاَقَف ِهیَلَع ، ِءاَنّثلا  ّلَج َو  ّزَع َو  ِهّلِل  ِدیِمحّتلاِب  َأَدَب  ِءاَعّدلاِب  َأَدَتبا  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 1)

ِِهتعَن نَع  تَزَجَع  َو  َنیِرِظاّنلا ، ُراَصبَأ  ِِهتَیؤُر  نَع  تَرُصَق  يِّذلأ  ( 2) ُهَدَعب ُنوُکَی  ٍرِخآ  اَِلب  ِرِخآلا  َو  ُهَلبَق ، َناَک  ٍلّوَأ  اَِلب  ِلّوَألا  ِهِّلل  ُدمَحلا  (1)
ِلِیبَس ِیف  مُهَثََعب  َو  ِِهتَداَرِإ ، َقیِرَط  مِِهب  َکَلَس  ُّمث  ( 4) .ًاعاَِرتخا ِِهتّیِشَم  یَلَع  مُهَعَرَتخا  َو  ًاعاَِدتبا ، َقلَخلا  ِِهتَردُِقب  َعَدَتبا  (3) .َنیِفِصاَولا ُماَهوَأ 

ًامُولعَم ًاـتُوق  مُهنِم  ٍحوُر  ّلُِـکل  َلَـعَج  َو  ( 5) .ُهنَع مُهَرّخَأ  اَم  َیلِإ  ًامّدَـقَت  َنوُعیِطَتـسَی  اـَل  َو  ِهَیلِإ ، مُهَمّدَـق  اّـمَع  ًاریِخأـَت  َنوُِکلمَی  اـَل  ِِهتّبَحَم ،
َُهل َبَصَن  َو  ًاتُوقوَم ، اًلَجَأ  ِهاَـیَحلا  ِیف  َُهل  َبَرَـض  ُّمث  ( 6) .ٌدـِئاَز مُهنِم  َصَقَن  نَم  ُدـیِزَی  َال  َو  ٌِصقاَن ، ُهَداَز  نَم  ُصُقنَی  اـَل  ِِهقزِر ، نِم  ًاـموُسقَم 

َُهبَدَن اَم  َیلِإ  ُهَضَبَق  ، ِهِرُمُع َباَسِح  َبَعوَتـسا  َو  ِهَِرثَأ ، یَـصقَأ  َغََلب  اَذِإ  یّتَح  ِهِرهَد ، ِماَوعَِأب  ُهُقَهرَی  َو  ِهِرُمُع ، ِماّیَِأب  ِهَیلِإ  یّطَخَتَی  ، ًادوُدحَم ًادَمَأ 
تَسّدَقَت ، ُهنِم ًالدَع  (7) .یَنـسُحلِاب اُونَـسحَأ  َنیِذـّلا    َ ِيزَجی اُولِمَع َو  اَِمب  اوُءاَسَأ  َنیِذـّلا    َ ِيزَِجیل ، ِِهباَـقِع ِروُذـحَم  وَأ  ِِهباََوث ، ِرُوفوَم  نِم  ِهَیلِإ 

.َنُولَأُسی مُه  ُلَعفَی َو  اّمَع  ُلَأُسی  َال  ُهُؤَالآ ، تَرَهَاظَت  َو  ُهُؤاَمسَأ ،
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اعد ، ) وا رب  شیاتس  و  گرزب ، دنمجرا و  ِدنوادخ  ساپس  اب  درک و  شیاین  هب  عورش  هک  یعقوم  دوب ، مالـسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (1)و 
: دومن زاغآ  ار )

.دشابن يرخآ  وا  زا  سپ  هک  يرِخآ  هدوبن و  یلّوا  وا  زا  شیپ  هک  یلّوا  ار ، يادخ  ساپس  ( 1)

.تسا زجاع  شفصو  زا  ناگدننک  فصو  ياهرادنپ  و  رصاق ، شندید  زا  ناگدننیب  ياه  مشچ  هک  نامه  ( 2)

.دروآ دوجو  هب  چیه  زا  دوخ  تساوخ  هب  ار  ناشیا  دیرفآ و  يا  هنومن  چیه  یب  ار  ناگدیرفآ  شیوخ  تردق  هب  ( 3)

هچنآ نتخادنا  بقع  ِییاناوت  اهنآ  .تخیگنارب  دوخ ، هب  یتسود  هار  رد  تخاس و  ناور  تساوخ  یم  هک  یهار  رد  ار  اهنآ  سپـس  ( 4)
.دنزادنا ولج  هتخادنا ، بقع  نآ  زا  ار  اهنآ  هک  ار  هچنآ  دنناوت  یمن  هتشادن و  هتخادنا ، ولج  نآ  يوس  هب  ار  نانآ  ادخ ) )

يا هدنهاک  هداد ، یناوارف  وا  هب  ادخ )  ) هک یـسک  زا  .داد  رارق  شقزر  زا  يا  هدش  تمـسق  ِمولعم  ناشیا ، زا  يرادـناج  ره  يارب  و  ( 5)
.دیازفا یمن  يا  هدنیازفا  هتساک ، هک  یناسک  زا  دهاک و  یمن 

ياـهزور اـب  هک  داد  رارق  دودـحم  یناـمز  شیارب  و  دوـمن ، نّیعم  صاـخ  يدمآرـس  یگدـنز ، رد  شا ) هدـیرفآ   ) وا يارب  سپـس  ( 6)
دـسر و شرمع  نایاپ  هب  هک  ینامز  .دوش  یم  کیدزن  نآ  هب  شراـگزور ، ياـه  لاـس  اـب  و  درادرب ، ماـگ  نآ  يوس  هب  شا ، یگدـنز 
ات .دزاس  هناور  دوخ  كانـسرت  رفیک  ای  ناوارف  شاداپ  زا  دوب ، هدناوخارف  هچنآ  يوس  هب  هتفرگ ، ار  وا  دناتـسب ، ار  شا  یگدنز  باسح 
ازج ار ، دندومن  ییوکین  ییوکین ، ببس  هب  هک  ار  نانآ  دهد و  ازـس  دنا ، هدروآ  اج  هب  هک  هچنآ  ببـس  هب  دنا ، هدرک  دب  هک  ار  یناسک 

.دهد

تـساوخزاب دـهد ، یم  ماجنا  وا  هچنآ  زا  .تسا  یپرد  یپ  راکـشآ و  شیاه  تمعن  سّدـقم و  شیاه  مان  .تسوا  لدـع  زا  نیا  و  ( 7)
.دنوش تساوخزاب  ناگدیرفآ )  ) ناشیا دوشن و 
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ِهِمَِعن نـِم  مِـهیَلَع  َغَبــسَأ  َو  ِهَِعباـَـتَتُملا ، ِهـِنَنِم  نـِم  مُهاـَـلبَأ  اـَـم  یَلَع  ِهِدــمَح  َهَـفِرعَم  ِهِداـَـبِع  نَـع  َسَبَح  وــَل  يِذــّلأ  ِهـِّلل  ُدــمَحلا  َو  ( 8)
َیلِإ ِهِّیناَسنِإلا  ِدوُدُح  نِم  اوُجَرََخل  َِکلَذَک  اُوناَک  َول  َو  ( 9) .ُهوُرُکشَی مَلَف  ِِهقزِر  ِیف  اوُعّسََوت  َو  ُهوُدَمحَی ، مَلَف  ِِهنَنِم  ِیف  اُوفّرَـصََتل  ، ِهَرِهاَظَتُملا

، ِهِسفَن نِم  اَنَفّرَع  اَم  یَلَع  ِهِّلل  ُدمَحلا  َو  ( 10 «) .اًلِیبَس ّلَضَأ  مُه  َلب  ِماعنَألاَک  ّالِإ  مُه  نِإ  ِِهباَتِک « ِمَکُحم  ِیف  َفَصَو  اَمَک  اُوناَکَف  ِهّیِمیِهَبلا  ّدَح 
ِیف ّکّشلا  ِداَحلِإلا َو  َنِم  اَنَبّنَج  َو  ِهِدـیِحَوت ، ِیف  َُهل  ِصاَلخِإلا  َنِم  ِهیَلَع  اَّنلَد  َو  ِِهتِّیبُوبُِرب ، ِملِعلا  ِباَوبَأ  نِم  اََنل  َحَـتَف  َو  ِهِرکُـش ، نِم  اَنَمَهلَأ  َو 

َو ِخَزرَبلا ، ِتاَُملُظ  ِِهب  اََنل  ِیُضی ُء  ًادمَح  (12) .ِهِوفَع ُهاَضِر َو  َیلِإ  َقَبَـس  نَم  ِِهب  ُِقبـسَن  َو  ِهِقلَخ ، نِم  ُهَدِمَح  نَمِیف  ِِهب  ُرّمَُعن  ًادمَح  (11) .ِهِرمَأ
اََنلِزاَنَم ِِهب  ُفّرَُشی  َو  ِثَعبَملا ، َلِیبَس  ِِهب  اَنیَلَع  ُلّهَُسی 

.َنوُرَـصُنی مُه  اـَل  ًائیَـش َو  ًیلوَم  نَع  ًیلوَم  ِینُغی  اـَل  َموَی  َنوُمَلُظی ، اـَل  مُه  تَبَـسَک َو  اَِـمب  ٍسفَن  ّلُـک  يَزُجت  َموَی  ِداَهـشَألا ، ِِفقاَوَم  َدـنِع 
ِِهب ّضَیبَت  َو  ُراَصبَألا ، ِتَقَِرب  اَذِإ  اَُـننُویُع  ِِهب  ّرَقَت  ًادـمَح  (14) .َنُوبّرَقُملا ُهُدَهـشَی  ٍمُوقرَم  ٍباَتِک  ِیف  َنیّیّلِع  یَلعَأ  َیلِإ  اـّنِم  ُعِفَترَی  ًادـمَح  (13)

ّماَُضن َو  َنِیبّرَقُملا ، ُهَتَِکئاَلَم  ِِهب  ُمِحاَُزن  ًادمَح  (16) .ِهّللا ِراَوِج  ِمیِرَک  َیلِإ  ِهّللا  ِراَن  ِمِیلَأ  نِم  ِِهب  ُقَتُعن  ًادمَح  (15) .ُراَشبَألا ِتّدَوسا  اَذِإ  اَنُهوُجُو 
َو ِقلَخلا ، َنِساَحَم  اََنل  َراَتخا  يِّذلأ  ِهِّلل  ُدمَحلا  َو  ( 17) .ُلوَُحت َال  ِیّتلا  ِِهتَماَرَک  ّلَحَم  َو  ُلوَُزت ، َال  ِیّتلا  ِهَماَقُملا  ِراَد  ِیف  َنِیلَـسرُملا  ُهَءاَِیبنَأ  ِِهب 

.ِقزّرلا ِتاَبّیَط  اَنیَلَع  يَرجَأ 
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راکشآ ياه  تمعن  هداد و  ناشیا  هب  هک  یپرد  یپ  ياه  ششخب  رب  شساپس  نتخانش  زا  ار  شناگدنب  رگا  هک  ار  يادخ  ساپس  و  ( 8)
هک يا  يزور  زا  دندرازگ و  یمن  ساپـس  ار  وا  دـندومن و  یم  فرـص  ار  شیاه  تمعن  اهنآ  تشاد ، یمزاب  هدرک  مامت  اهنآ  يارب  هک 

.دندروآ یمن  اج  هب  شرکش  دنرب و  یم  هدافتسا  ناوارف  هدومرف ، اطع 

رد دـنوادخ )  ) هک دـندوب  نانچ  سپ  .دـندروآ  یم  ور  ّتیناویح  زرم  هب  هدـش ، جراخ  ّتیناـسنا  ياـهزرم  زا  دـندوب ، نینچ  رگا  و  ( 9)
« .دنرت هارمگ  نانآ  هکلب  دنتسین ، نایاپراهچ  دننام  زج  اهنآ  : » هدرک فصو  دوخ  مکحم  باتک 

ام رب  ار  شا  يراگدرورپ  هب  ملع  زا  ییاهرد  دومن و  ماهلا  ام  هب  ار  شرکش  دناسانـش و  ام  هب  ار  شدوخ  هک  ار  يادخ  ساپـس  و  ( 10)
.تخاس رود  دوخ ، رما  رد  کش  يور و  جک  زا  دومن و  ییامنهار  شا  یگناگی  رد  صالخا  هب  ار  ام  دوشگ و 

يدونـشوخ و يوس  هب  ناگتفرگ  یـشیپ  رب  نآ ، اب  مییامن و  ینالوط  رمع  شرازگ ، ساپـس  ناگدـیرفآ  نیب  نآ ، اـب  هک  یـساپس  ( 11)
.میریگ یشیپ  وا ، شیاشخب 

، ساپـس نآ  اب  دزاس و  ناسآ  ام  رب  ار  زیخاتـسر  هار  نآ  اب  دـیامن و  نشور  ام  يارب  ار  خزرب  ياـه  یکیراـت  نآ ، اـب  هک  یـساپس  ( 12)
نانآ دوش و  هداد  ازج  هدرک ، بسک  هچنآ  هب  سک  ره  هک  يزور  ، » دـهد وربآ ) و   ) تفارـش ناهاوگ ، ياـه  هاـگیاج  رد  ار  اـم  تلزنم 

«. دنوش یمن  يرای  دیاین و  تسود  راک  هب  تسود ، چیه  هک  يزور  «. » دننیبن متس  زگره 

«. دننآ هاوگ  یهلا  نابّرقم  هک  يا  هدش  هتشون  باتک  رد  ، » دور الاب  یتشهب ) (ي  اه هبترم  نیرتالاب  يوس  هب  ام  زا  هک  یساپس  ( 13)

، ددرگ دیفس  نآ  اب  نامیاه  هرهچ  .دوش و  یم  هریخ  اه ، هدید  هک  یماگنه  دوش ، نشور  نامنامـشچ  نآ  هلیـسو  هب  هک  یـساپس  ( 14)
.ددرگ یم  هایس  اه  تسوپ  هک  یماگنه 

.میوش لصاو  ادخ ، دنمجرا  راوج  هب  هدش ، دازآ  دنوادخ  كاندرد  شتآ  زا  نآ  ببس  هب  هک  یساپس  ( 15)

هک يراگدنام  يارس  رد  مییآ ، درگ  شا  هداتسرف  ناربمایپ  اب  مییامن و  گنت  بّرقم  ناگتشرف  رب  ار  اج  نآ ، ببس  هب  هک  یساپس  ( 16)
.تسا یگشیمه  هک  یتمارک  لحم  تسا و  ینادواج 

.تخاس يراج  نامیارب  ار  هزیکاپ  ياه  يزور  دیزگرب و  ام  يارب  ار  شنیرفآ  ياه  ییابیز  هک  ار  ییادخ  ساپس  و  ( 17)
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ِهِّلل ُدمَحلا  َو  ( 19) .ِِهتّزِِعب اَِنتَعاَط  َیلِإ  ٌهَِرئاَص  َو  ِِهتَردـُِقب ، اََنل  ٌهَداَقنُم  ِِهتَقِیلَخ  ّلُکَف  ، ِقلَخلا ِعیِمَج  یَلَع  ِهَکَلَملِاب  َهَلیِـضَفلا  اََـنل  َلَـعَج  َو  ( 18)
ِتَالآ اَـنِیف  َبّکَر  يِذـّلأ  ِهِّلل  ُدـمَحلا  َو  ( 20) .یَتَم ، َال ُهَرکُـش  ّيَدُؤن  یَتَم  مَأ  ُهَدـمَح  ُقیُِطن  َفیَکَف  ، ِهَیلِإ ّالِإ  ِهَجاَحلا  َباـَب  اـّنَع  َقَلغَأ  يِذـّلأ 

َو ِِهلـضَِفب ، اَناَنغَأ  َو  ِقزّرلا ، ِتاَبّیَِطب  اَناّذَـغ  َو  ِلاَمعَألا ، َحِراَوَج  اَنِیف  َتَبثَأ  َو  ِهاَیَحلا ، ِحاَورَِأب  اَنَعّتَم  َو  ِضبَقلا ، ِتاَوَدَأ  اََنل  َلَـعَج  َو  ِطـسَبلا ،
َمل َو  ِِهَتبوُقُِعب ، اَنرِدَتبَی  مَلَف  ، ِهِرجَز َنُوتُم  اَنبِکَر  َو  ِهِرمَأ ، ِقیِرَط  نَع  اَنَفلاَخَف  ، اَنَرکُش   َ ِیَلتَِبیل اَناَهَن  َو  اَنَتَعاَط ، َِربَتخَِیل  اَنَرَمَأ  ُّمث  ( 21) .ِهّنَِمب اَناَنقَأ 
نِم ّالِإ  اَهدُِفن  َمل  ِیّتلا  َِهبّوتلا  یَلَع  اَّنلَد  يِّذلأ  ِهِّلل  ُدـمَحلا  َو  ( 22) .ًاملِح ِِهتَفأَِرب  اَنَتَعَجاَُرم  َرَظَتنا  َو  ًامّرَکَت ، ِِهتَمحَِرب  اَنّانََأت  َلب  ، ِِهتَمِقِنب اَـنلِجاَُعی 
ِیف ُُهتّنُس  َتناَک  اَذَکَه  اَمَف  (23) اَنیَلَع ُُهلـضَف  َمُسَج  اَنَیلِإ َو  ُُهناَسحِإ  ّلَج  َو  اَنَدنِع ، ُهُؤاََلب  َنُسَح  دََقل  اَِهب  ّالِإ  ِِهلـضَف  نِم  دِدَـتعَن  َمل  وَلَف  ، ِِهلـضَف

َال ًهّجُح َو  اّنِم  ٍدَـحَِأل  عَدَـی  َمل  َو  ًارـُسی ، ّالِإ  اَنمّـشَُجی  َمل  َو  ًاعـسُو ، ّالِإ  اَنفّلَُکی  َمل  َو  ِِهب ، اََنل  َهَقاَط  َال  اَم  اّنَع  َعَضَو  دََـقل  ، اَـنَلبَق َناَـک  نَِمل  َِهبّوتلا 
ُمَرکَأ ِهَیلِإ َو  ِِهتَِکئاَلَم  یَندَأ  ِِهب  ُهَدِـمَح  اَم  ّلُِکب  ِهِّلل  ُدـمَحلا  َو  ( 25) ِهَیلِإ َبِغَر  نَم  اّنِم  ُدیِعّـسلا  َو  ِهیَلَع ، َکَلَه  نَم  اّنِم  ُِکلاَهلاَف  (24) .ًارذُع

.ِهِقلَخ ِعیِمَج  یَلَع  اَّنبَر  ِلضَفَک  ِدمَحلا  َِرئاَس  ُلُضفَی  ًادمَح  (26) ِهیََدل ِهیِدِماَح  یَضرَأ  ِهیَلَع َو  ِِهتَقِیلَخ 
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هدوب و رادربنامرف  ام  يارب  شناگدیرفآ  همه  وا ، تردق  هب  سپ  .داد  يرترب  ناگدیرفآ  همه  رب  ار ) ام  ، ) ام هب  تردـق  نداد  اب  و  ( 18)
.دنیآ یمرد  ام  زا  تعاطا  هب  وا ، تّزع  هب 

نامز هچ  ای  میروآ  اـج  هب  ار  وا  ساپـس  هنوگچ  سپ  .تسب  اـم  رب  دوخ ، يوس  هب  زج  ار  يدـنمزاین  ِرد  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  و  ( 19)
؟) هاگ چیه   ) نامز هچ  هن ! میرازگ ؟ شرکش  میناوت 

داد رارق  ام  يارب  ار  ندیـشک  مه  رد  ضبق و  ياهرازفا  تسویپ و  مه  هب  ام  رد  ار  نداشگ  طسب و  تالآ  هک  ار  يادخ  ساپـس  و  ( 20)
، هزیکاپ ياه  يزور  اـب  تخاـس و  تباـث  اـم  رد  ار  اـهرادرک  راـک و )  ) ياـضعا تخاـس و  دـنم  هرهب  یگدـنز  ياـه  میـسن  هب  ار  اـم  و 

.داد نام  هیامرس  شیوخ ، تمعن  هب  ْدنادرگ و  زاین  یب  دوخ ، لضف  هب  ار  ام  داد و  نامشرورپ 

هار زا  سپ  .دـنک  شیامزآ  ار  نامیرازگ  رکـش  ات  دومن  نام  بیهن  و  دـیامزایب ، ار  نامیریذـپ  تعاطا  ات  داد  نامرف  ار  ام  سپـس  ( 21)
هلجع ام  بوکرـس  رد  درکن و  باتـش  ام ، ِرفیک  رد  وا  سپ  .میدـش  راوس  شیهن  ياه  بکرم )  ) تشپ رب  میدرک و  تفلاخم  شنامرف ،

.دیشک راظتنا  ار  ام  تشگزاب  يرابدرب ، يور  زا  شا  ینابرهم  هب  داد و  تلهم  ام  هب  تمارک ، يور  زا  شتمحر  هب  هکلب  .دومنن 

نامه زج  وا ، لضف  زا  رگا  سپ  .میدرواین  تسد  هب  ار  نآ  وا ، لضف  هب  زج  هک  دومن  هر  يا  هبوت  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  و  ( 22)
.تسا مامت  ام  رب  شلضف  گرزب و  ام  رب  شناسحا  وکین و  ام  رب  شتمعن  ًامّلسم  میرواین ، رامش  هب  ار  هبوت 

میرادن تقاط  نآ  هب  هچنآ  ام  شود )  ) زا هدوبن و  نینچ  نیا  دـندوب ، ام  زا  شیپ  هک  یناسک  يارب  هبوت ، لوبق )  ) رد وا  شور  هتبلا  ( 23)
اج هب  يرذع  ناهرب و  ام ، زا  يدـحا  يارب  هتـشامگن و  ناسآ  راک  هب  زج  ار  ام  هدومنن و  فیلکت  ام  رب  ناوت ، هزادـنا  هب  زج  هتـشادرب و 

.هداهنن

وا يوس  هب  هک  تسا  یـسک  ام  زا  تخب  کین  دوش و  كاله  وا  ینامرفان  رطاخ  هب  هک  تسا  یـسک  اـم  زا  هدـنوش  كـاله  سپ  ( 24)
.دزرو تبغر 

ساپـس نیرت  هدیدنـسپ  شناگدـیرفآ و  نـیرت  یمارگ  شناگتـشرف و  نـیرت  کـیدزن  هـک  یـساپس  ره  هـب  ار ، يادـخ  ساپـس  و  ( 25)
.دنا هدوتس  ار  وا  شنایوگ ،

.شناگدیرفآ همه  رب  نامراگدرورپ ، يرترب  دننامه  دبای ، يرترب  اه ، ساپس  ریاس  رب  هک  یساپس  ( 26)
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َناَکَم َو  ِءاَیشَألا ، ِعیِمَج  نِم  ُهُملِع  ِِهب  َطاَحَأ  اَم  َدَدَع  َنِیقاَبلا  َنیِضاَملا َو  ِهِداَبِع  ِعیِمَج  یَلَع  اَنیَلَع َو  َُهل  ٍهَمِعن  ّلُک  َناَکَم  ُدمَحلا  َُهل  ُّمث  ( 27)
َغَلبَم َال  َو  ِهِدَدَِـعل ، َباَسِح  َال  َو  ِهّدَِـحل ، یَهَتنُم  اـَل  ًادـمَح  (28) .ِهَماَیِقلا ِموَی  َیلِإ  ًادَمرَـس  ًاَدبَأ  ًهَفَعاَضُم  ًافاَعـضَأ  اَهُدَدَـع  اَهنِم  ٍهَدِـحاَو  ّلُک 

، ِِهتّنَج َیلِإ  ًاقیِرَط  َو  ِِهتَرِفغَم ، َیلِإ  ًهَعیِرَذ  َو  ِِهناَوضِر ، َیلِإ  ًابَبَس  َو  ِهِوفَع ، ِِهتَعاَط َو  َیلِإ  ًهَلـصُو  ُنوُکَی  ًادمَح  (29) ِهِدَمَِأل َعاَطِقنا  َال  َو  ِِهتَیاَِغل ،
ُدَعسَن ًادمَح  (30) .ِهِِفئاَظَو ِهّقَح َو  ِهَیِدَأت  یَلَع  ًانوَع  َو  ِِهتَیِصعَم ، نَع  ًازِجاَح  َو  ِِهتَعاَط ، یَلَع  ًاریِهَظ  َو  ِِهبَـضَغ ، نِم  ًانمَأ  َو  ِِهتَمِقَن ، نِم  ًاریِفَخ  َو 

ٌدیِمَح   ّ َِیلو ُّهنِإ  ، ِِهئاَدعَأ ِفُویُِسب  ِءاَدَهّشلا  ِمظَن  ِیف  ِِهب  ُریِصَن  َو  ِِهئاَِیلوَأ ، نِم  ِءاَدَعّسلا  ِیف  ِِهب 
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هچنآ هرامـش  هب  .دراد  ناگدـنام - یقاب  ناگتـشذگ و   - شناگدـنب همه  رب  ام و  رب  وا  هک  یتمعن  ره  ياج  هب  ار ، وا  ساپـس  سپ  ( 27)
.تمایق زور  ات  دیواج  هشیمه و  ربارب ، نیدنچ  هرامش  هب  اهنآ  زا  کی  ره  ياج  هب  دراد و  هطاحا  نآ  هب  اهزیچ - همه  زا   - شملع

.دشاب یم  عوطقمان  شتّدم  تیاهن و  نودب  شرِخآ  باسح و  یب  شددع  اهتنا و  نودب  شّدح  هک  یساپس  ( 28)

ششزرمآ و يوس  هب  يا  هلیسو  شا و  يدونـشوخ  يوس  هب  یببـس  میروخ و  دنویپ  وا  شیاشخب  تعاط و  يوس  هب  هک  یـساپس  ( 29)
رب يروای  شتیـصعم و  زا  یعنام  شتعاط و  رب  ینابیتشپ  شمـشخ و  زا  ینمیا  شباذع و  زا  يا  هدـنهد  هانپ  شتـشهب و  يوس  هب  یهار 

.دشاب شفئاظو  ّقح و  يادا 

ياهریـشمش هب  ناگدـش  هتـشک  فیدر  رد  نآ  اـب  میـسرب و  تداعـس  هب  شناتـسود  زا  نادنمتداعـس  نیب  رد  نآ  اـب  هک  یـساپس  ( 30)
.تسا هدوتس  هدنهد  يرای  وا  هک  یتسرد  هب  .مییآرد  شنانمشد 
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ِهِلآ ِهیَلَع َو  ُهّللا  یّلَص  ِهّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ِهاَلّصلا  یِف  ِدیِمحّتلا  اَذَه  َدعَب  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 2)

نَع ُزِجعَت  َال  ِیّتلا  ِِهتَردُِقب  ، ِهَِفلاّسلا ِنوُرُقلا  ِهَیِـضاَملا َو  ِمَمُألا  َنوُد  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهّللا  یّلَـص  ِهِّیبَن  ٍدّـمَحُِمب  اَنیلَع  ّنَم  يِذـّلأ  ِهِّلل  ُدـمَحلا  َو  ( 1)
یَلَع ِهّنَِمب  اَنَّرثَک  َو  َدَحَج ، نَم  یَلَع  َءاَدَهُـش  اَنَلَعَج  َو  َأَرَذ ، نَم  ِعیِمَج  یَلَع  اَِنب  َمَتَخَف  (2) .َفَُطل نِإ  ٌءیَـش َو  اَُهتوُفَی  َال  َو  َمُظَع ، نِإ  ٍءیَش َو 
ِِدئاَق َو  ِهَمحّرلا ، ِماَمِإ  ، َكِداَـبِع نِم  َکّیِفَـص  َو  َکـِقلَخ ، نِم  َکـِبیَِجن  َو  َکـِیحَو ، یَلَع  َکـِنیِمَأ  ٍدّـمَُحم  یَلَع  ّلَـصَف  ّمُهّللأ  ( 3) .ّلَق نَم 

َو ( 7) ُهَتّماَح َکَیلِإ  ِءاَعّدـلا  ِیف  َفَشاَک  َو  ( 6) ُهَنَدـَب ِهوُرکَمِلل  َکِیف  َضّرَع  َو  ( 5) ُهَسفَن َكِرمَِأل  َبَصَن  اَـمَک  ( 4) .ِهَکَرَبلا ِحاَتفِم  َو  ِریَخلا ،
یَلَع َنیـَـصقَألا  َبّرَق  َو  ( 10) مِهِدوُحُج یَلَع  َنیَندَـألا  یَـصقَأ  َو  ( 9) .ُهَمِحَر َکـِنیِد  ِءاَـیحِإ  ِیف  َعَـطَق  َو  ( 8) ُهَتَرـسُأ َكاَضِر  ِیف  َبَراَح 

اَهَبَعتَأ َو  ( 14) َکـَِتلاَسِر ِغـِیلبَت  ِیف  ُهَـسفَن  َبَأدَأو  ( 13) َنِیبَرقَألا َکـِیف  يَداَـع  َو  ( 12) َنیِدَـعبَألا َکـِیف  َیلاَو  َو  ( 11) .ََکل مِِهَتباَِجتسا 
ِعِـضوَم َو  ِِهلحَر ، ِنِطوَم  نَع    ِ يّأنلا ّلَحَم  َو  َِهبرُغلا ، ِداَِـلب  َیلِإ  َرَجاَـه  َو  ( 16) َِکتَوعَد ِلهَِأل  ِحصّنلِاب  اَهَلَغَـش  َو  ( 15) .َِکتِّلم َیلِإ  ِءاَعّدلِاب 

.َِکب ِرفُکلا  ِلهَأ  یَلَع  ًاراَصِنتسا  َو  َِکنیِد ، ِزاَزعِِإل  ُهنِم  ًهَداَرِإ  ، ِهِسفَن ِسَنأَم  َو  ِهِسأَر ، ِطَقسَم  َو  ِِهلجِر ،
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« هلآ هیلع و  هّللا  یلص   » ادخ لوسر  رب  دورد  رد  ساپس ، نیا  زا  سپ  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (2)و 

هتـشذگ و ياه  تّما  رب  هن  داهن ، ّتنم  ام  رب  داب - شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک   - دّـمحم شربمایپ  هب  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  و  ( 1)
یمن ییاهر  وا  زا  دـشاب - درخ  هچ  رگا   - يزیچ تسین و  ناوتان  دـشاب - گرزب  هچ  رگا   - يزیچ زا  هک  شتردـق  هب  نیـشیپ ، ناـمدرم 

.دبای

، دوخ ناسحا  اب  ار  ام  .ْدنادرگ و  دهاش  دنا ، هدرک  راکنا  هک  یناسک  رب  ار  ام  و  داد ، نایاپ  شناگدـیرفآ  همه  هب  ام  هلیـسو  هب  سپ  ( 2)
.دیشخب ینوزف  دندوب ، كدنا  هک  یناسک  رب 

دیلک ریخ و  ربهر  تمحر و  ياوشیپ  نآ  تناگدنب ، زا  وت  تسود  تناگدیرفآ و  زا  هدیزگرب  تیحو و  نیما   - دّمحم رب  ادنوادخ  ( 3)
.تسرف دورد  تکرب -

.تخادنا شالت  هب  ار  دوخ  وت  نامرف  يارب  وا  هک  نانچمه  ( 4)

.داد رارق  یتخس  ضرعم  رد  ار  شندب  وت ، رطاخ  هب  و  ( 5)

.تخادرپ زیتس  هب  اراکشآ  شناشیوخ ، اب  وت  يوس  هب  توعد  رد  و  ( 6)

.دیگنج شا  هلیبق  اب  وت ، يدونشوخ  هار )  ) رد و  ( 7)

.تسسگ شماحرا  زا  وت ، نید  نتشاد  اپرب  رد  و  ( 8)

.دومن رود  ناشراکنا ، رثا  رب  ار  ناکیدزن  و  ( 9)

.دومن کیدزن  وت - يارب   - ناشنتفریذپ رثا  رب  ار  نارترود  و  ( 10)

.درک یتسود  مدرم )  ) نیرترود اب  وت ، رطاخ  هب  و  ( 11)

.دومن ینمشد  صاخشا ،)  ) نیرت کیدزن  اب  وت  رطاخ  هب  و  ( 12)

.تخادنا جنر  هب  ار  دوخ  وت ، مایپ  غیلبت  رد  و  ( 13)

.درک هتسخ  ار  دوخ  وت ، نید  هب  توعد  اب  و  ( 14)

.تخاس لوغشم  تتوعد  ِناگدنریذپ  هب  ندرک  تحیصن  هب  ار  دوخ  و  ( 15)

نیا رب  .دومن  ترجه  رود  لحم  تبرغ و  ياهرهـش  هب  شنتفرگ ، سنا  ياج  شهاگداز و  شهاگمدق و  شتماقا و  هاگیاج  زا  و  ( 16)
.دبلط يرای  وت  هب  ِنارفاک  دض )  ) رب دهد و  تّزع  ار  وت  نید  هک  هتساوخ 
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یَلَع ًایّوَقَتُم  َو  َِکنوَِعب ، ًاِحتفَتـسُم  مِهَیلِإ  َدَهَنَف  (19) .َِکئاَِیلوَأ ِیف  َّربَد  اَم  َُهل  ّمَتَتـسا  َو  ( 18) َِکئاَدعَأ ِیف  َلَواَح  اَم  َُهل  ّبَتَتـسا  یّتَح  ( 17)
َول َو  َُکتَِملَک ، تَلَع  َو  َكُرمَأ ، َرَهَظ  یّتَح  ( 22) مِهِراَرَق ِهَحُوبُحب  ِیف  مِهیَلَع  َمَجَه  َو  ( 21) .مِهِراَیِد ِرقُع  ِیف  مُهاَزَغَف  (20) َكِرصَِنب ِهِفعَض 
ِیف َأَفاَُکی  اـَل  َو  ٍَهلِزنَم ، ِیف  يَواَُـسی  اـَل  یّتَح  ( 24) َِکتّنَج نِم  اَیلُعلا  ِهَجَرّدـلا  َیلِإ  َکِیف  َحَدَـک  اَِـمب  ُهعَفراَـف  ّمُهّللأ  ( 23) .َنوُکِرشُملا َهِرَک 

اَم ّلَجَأ  ِهَعاَفّشلا  ِنسُح  نِم  َنِینِمؤُملا  ِِهتّمُأ  َنیِرِهاّطلا َو  ِِهلهَأ  ِیف  ُهفّرَع  َو  ( 25) .ٌلَسُرم   ّ ِیَبن َال  َو  ٌبّرَقُم ، ٌکَلَم  َکیََدل  ُهَیِزاَُوی  َال  َو  ٍهَبَترَم ،
.ِمیِظَعلا ِلضَفلا  وُذ  َّکنِإ  ِتاَنَسَحلا  َنِم  اَِهفاَعضَِأب  ِتاَئّیّسلا  َلّدَبُم  اَی  ِلوَقلا ،   َ ِیفَاو اَی  ِهَدِعلا ، َِذفاَن  اَی  ( 26) ُهَتدَعَو
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.دمآ تسد  هب  شیارب  تساوخ ، یم  تنانمشد  هرابرد  هچنآ  ماجنارس  ( 17)

.دیدرگ لماک  شیارب  دیشیدنا ، یم  تناتسود  هرابرد  وا  هچنآ  و  ( 18)

.تخات نانآ  يوس  هب  وت ، کمک  هب  دوخ  فعض  ندیشخب  تّوق  اب  و  وت ، يرای  هب  يزوریپ  هب  دیما  اب  سپ  ( 19)

.تفر اهنآ  گنج  هب  ناشراید  طسو  رد  سپ  ( 20)

.درب موجه  نانآ  رب  ناش ، هاگرارق  نایم  رد  و  ( 21)

.دندیدنسپ یمن  ناکرشم  هچ  رگا  .دیدرگ  دنلب  وت ، نخس  دش و  راکشآ  وت  نامرف  هکنیا  ات  ( 22)

.رب الاب  تتشهب  زا  هجرد  نیرتالاب  هب  دیشک ، وت  نید )  ) هار رد  هک  یجنر  ببس  هب  ار  وا  ادنوادخ ، ( 23)

وا اب  يا  هدـش  هداتـسرف  ربمایپ  یبّرقم و  هتـشرف  چـیه  وت  دزن  دـشابن و  اتمه  ماقم  رد  ناـسکی و  وا  اـب  تلزنم  رد  یـسک  هکنآ  اـت  ( 24)
.دنکن يربارب 

.نک هاگآ  يا ، هداد  هدعو  وا  هب  هچنآ  زا  شیب  شتّما ، نانمؤم  شکاپ و  هداوناخ  هرابرد  وکین  تعافش  زا  ار  وا  و  ( 25)

وت هک  یتسرد  هب  .اه  یبوخ  زا  نآ  ربارب  نیدنچ  هب  اه  يدب  هدننک  لیدبت  يا  راتفگ ، هدننک  افو  يا  هدعو ، هدنناسر  ماجنا  هب  يا  ( 26)
.یگرزب لضف  ياراد 
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ٍبّرَقُم ٍکَلَم  ّلُک  ِشرَعلا َو  ِهَلَمَح  یَلَع  ِهاَلّصلا  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 3)

َنوُِرثُؤی َال  َو  َِکتَداَبِع ، نِم  َنوُرِـسحَتسَی  َال  َو  َکِسیِدقَت ، نِم  َنُومَأسَی  َال  َو  َکِحِیبسَت ، نِم  َنوُُرتفَی  َال  َنیِّذلا  َکِشرَع  ُهَلَمَح  ّمُهّللأ َو  ( 1)
َو َنذِإلا ، َکنِم  ُرِظَتنَی  يِذـّلأ  ُصِخاّشلا  ، ِروّصلا ُبِحاَص  ُلِیفاَرـسِإ  َو  ( 2) َکَیلِإ َِهلَولا  ِنَع  َنُولُفغَی  اـَل  َو  َكِرمَأ ، ِیف  ّدِـجلا  یَلَع  َریِـصقّتلا 

ُنیِمَألا ُلیِربِج  َو  ( 4) .َِکتَعاَط نِم  ِعِیفّرلا  ِناَکَملا  َو  َكَدـنِع ، ِهاَجلا  وُذ  ُلِیئاَکیِم  َو  ( 3) .ِرُوبُقلا ِِنئاَهَر  یَعرَص  ِهَخفّنلِاب  ُهّبَُنیَف  ، ِرمَألا َلُولُح 
ُحوّرلا َو  ( 6) .ِبُجُحلا ِهَِکئاَلَم  یَلَع  َوُه  يِذـّلأ  ُحوّرلا  َو  ( 5) َكَدنِع ُبّرَقُملا  ، َکیََدل ُنیِکَملا  ، َِکتاَواَمَـس ِلهَأ  ِیف  ُعاَطُملا  ، َِکیحَو یَلَع 

َو ( 7) َِکتَالاَسِر یَلَع  ِهَناَمَألا  ِلهَأ  َو  َِکتاَواَمَـس ، ِناّکُـس  نِم  مِِهنوُد  نِم  َنیِذـّلا  ِهَِکئاَـلَملا  یَلَع  َو  مِهیَلَع ، ّلَـصَف  ، َكِرمَأ نِم  َوُه  يِذـّلأ 
َکِمیِظعَت نَع  مُهُعَطقَی  َال  َو  ُتاَوَهّشلا ، َکِحِیبسَت  نَع  مُُهلَغشَت  َال  َو  ٌرُوُتف ، َال  ٍبوُُغل َو  نِم  ٌءاَیعِإ  َال  َو  ٍبوُءُد ، نِم  ٌهَمأَس  مُُهلُخدَت  َال  َنیِّذلا 

ِرکِِذب َنوُرَتهَتـسُملا  ، َکیََدل اَمِیف  مُُهتَبغَر  َتلاَط  دَق  َنیِّذلا  ، ِناَقذَألا ُسِکاَّونلا  ، َکَیلِإ َرَظّنلا  َنُوموُرَی  اَلَف  ِراَصبَألا  ُعّشُخلا  (8) .ِتاَلَفَغلا ُوهَس 
َِکئاَیِربِک ِلاَلَج  َِکتَمَظَع َو  َنوُد  َنوُعِضاَوَتُملا  َو  َِکئَالآ ،
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بّرقم هتشرف  ره  یهلا و  شرع  نارادهگن  رب  دورد  رد  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (3)و 

یمن هدنامرد  تشتسرپ  زا  دنوش و  یمن  گنتلد  وت  سیدقت  زا  و  دننک ، یمن  یتسس  وت  حیبست  زا  هک  تشرع  نالماح  ادنوادخ و  ( 1)
، دنوش یمن  لفاغ  وت  يوس  هب  یگتفیش  زا  دننک و  یمن  رایتخا  ششوک  رب  ار  یهاتوک  وت  نامرف  رد  و  دندرگ ،

ار اهروگ  ِورگ  ِناگدرم  ْیندیمد  اب  ات  تسوت ، نامرف  ندیسر  هزاجا و  رظتنم  هدوشگ ، مشچ  هک  نامه  روص ، بحاص  لیفارسا ، و  ( 2)
، دنک رادیب 

، دراد دنلب  یهاگیاج  تتعاطا  زا  و  تسا ، الاو  ماقم  ياراد  وت  دزن  هک  لیئاکیم  و  ( 3)

، تسوت دزن  بّرقم  وت و  هاگشیپ  رد  دنمجرا  تیاه ، نامسآ  لها  نایم  رد  اورنامرف  تسوت ، یحو  نیما  هک  لیئربج  و  ( 4)

، هدش هتشامگ  اه  باجح  ناگتشرف  رب  وا  هک  نامه  حور ، و  ( 5)

تیاه نامـسآ  رد  دنرت ، نییاپ  نانآ  زا  هک  یناگتـشرف  رب  زین  و  تسرف ، دورد  اهنآ  رب  سپ  دـشاب ، یم  وت  رما  ملاع  زا  هک  حور ، و  ( 6)
.دنراد تناما  تیاه  مایپ  ندناسر  رب  دننکاس و 

ياـه شهاوـخ  و  دـندرگ ، یمن  تسـس  هدـناماو و  داـیز ، ِیگتـسخ  زا  و  دـنوش ، یمن  گـنتلد  یمئاد  شـشوک  زا  هک  اـهنامه  و  ( 7)
، دزاس یمن  ادج  وت  میظعت  زا  ار  اهنآ  اه ، تلفغ  ِیشومارف  و  دراد ، یمن  زاب  وت  حیبست  زا  ار  اهنآ  یناسفن ،

هچنآ هب  هک  ییاهنآ  .دنا  هتخادنا  ریز  هب  ار  اه  هناچ  دنرادن و  ار  وت  يوس  نتسیرگن  دصق  هدنکفا و  ریز  هب  ار  ناگدید  هک ) نانآ  ( ) 8)
وت دنلب  گرزب و  تمظع ، اب  هاگشیپ  رد  و  دنشاب ، یم  صیرح  وت  ياه  تمعن  رکذ  هب  تسا و  رایـسب  ناشندوب  قاتـشم  تسوت  دزن  رد 

، دننتورف
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یَلَع مِهیَلَع َو  ّلَصَف  (10) .َِکتَداَبِع ّقَح  َكاَندَبَع  اَم  َکَناَحبُـس  َِکتَیِـصعَم  ِلهَأ  یَلَع  ُِرفَزت  َمّنَهَج  َیلِإ  اوُرَظَن  اَذِإ  َنُولوُقَی  َنیِذـّلا  َو  ( 9)
ِهَِکئاَلَملا ِلـِئاَبَق  َو  ( 11) َِکیحَو یَلَع  َنِینَمَتؤُملا  َو  َِکلُـسُر ، َیلِإ  ِبیَغلا  ِلاّـمُح  َو  َكَدـنِع ، ِهَفلّزلا  ِلـهَأ  َو  َکـِتَِکئاَلَم ، نِم  َنیِّیناَـحوّرلا 

یَلَع َنیِّذلا  َو  ( 12) .َِکتاَواَمَس ِقاَبطَأ  َنوُُطب  مُهَتنَکـسَأ  َو  َکِسیِدقَِتب ، ِباَرّـشلا  ِماَعّطلا َو  ِنَع  مُهَتیَنغَأ  َو  َکِسفَِنل ، مُهَتـصَصَتخا  َنیِّذلا 
اَذِإ َو  ِدوُعّرلا ، ُلَجَز  ُعَمـُسی  ِهِرجَز  ِتوَِصب  يِّذلأ  َو  ( 14) ِباَحّـسلا ِرِجاَوَز  ِرَطَملا َو  ِناّزُخ  َو  ( 13) َكِدـعَو ِماَمَِتب  ُرمَألا  َلََزن  اَذِإ  اَِهئاَجرَأ 
یَلَع ِماّوُقلا  َو  َلََزن ، اَذِإ  ِرَطَملا  ِرطَق  َعَم  َنیِِطباَـهلا  َو  ِدَرَبلا ، ِجـّلثلا َو  ِیّعَیُـشم  َو  ( 15) .ِقوُُربلا ُقِعاَوَص  تَعَمَتلا  ِباَحّـسلا  ُهَفیِفَح  ِِهب  تَحَبَس 

َو ( 17) اَهُِجلاَوَع ِراَطمَألا َو  ُجِعاََول  ِهیِوَحت  اَم  َلیَک  َو  ِهاَیِملا ، َلِیقاَثَم  مُهَتفّرَع  َنیِذـّلا  َو  ( 16) ُلوَُزت اَلَف  ِلاَبِجلِاب  َنِیلّکَوُملا  َو  ِحاَیّرلا ، ِِنئاَزَخ 
ِماَرِکلا ِهَظَفَحلا  َو  ِهَرَرَبلا ، ِماَرِکلا  ِهَرَفّـسلا  َو  ( 18) ِءاَخّرلا ِبُوبحَم  ِءاَلَبلا َو  َنِم  ُلِزنَی  اَم  ِهوُرکَِمب  ِضرَألا  ِلـهَأ  َیلِإ  ِهَِکئاَـلَملا  َنِم  َِکلُـسُر 

َو ِهَنَزَخلا ، َو  ٍکـِلاَم ، َو  ِروُمعَملا ، ِتیَبلاـِب  َنیِِفئاّـطلا  َو  ِروـُبُقلا ، ِناـّتَف  َناَـموُر  َو  ٍریِکَن ، ٍرَکنُم َو  َو  ِِهناَوـعَأ ، ِتوَـملا َو  ِکَـلَم  َو  َنِیِبتاَـکلا ،
ُمترَبَص اَِمب  مُکیَلَع  ٌماَلَس  َنُولوُقَی  َنیِّذلا  َو  ( 20) َنوُرَمُؤی اَم  َنُولَعفَی  َو  مُهَرَمَأ ، اَم  َهّللا  َنوُصعَی  َال  َنیِّذلا  َو  ( 19) .ِناَنِجلا ِهَنَدَس  َو  َناَوضِر ،

.ُهوُرِظُنی َمل  َو  ًاعاَرِس ، ُهوُرَدَتبا  ُهّولَص  َمیِحَجلا  ُّمث  ُهّولُغَف  ُهوُذُخ  مَُهل  َلِیق  اَذِإ  َنیِّذلا  ِهَِینَابّزلا  َو  ( 21) ِراّدلا یَبقُع  َمِعنَف 
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شتسرپ هتسیاش  هک  هنوگنآ  ام  وت ، یهّزنم  دنیوگ : دشک ، یم  هلعش  ناراکهنگ  رب  هک  دنرگن  یم  ار  خزود  نوچ  هک  ییاهنامه  و  ( 9)
.میدرکن شتسرپ  ار  وت  دوب ، وت 

رب یناهن  رابخا  ناگدـنناسر  هک  اـهنآ  و  دـنبّرقم ، تدزن  هک  اـهنآ  تناگتـشرف و  زا  ناـّیناحور  رب  ناـشیا و  رب  تسرف  دورد  سپ  ( 10)
.دنراد تناما  وت  یحو  رب  دنشاب و  یم  تنالوسر 

یب یندـیماشآ  یندروخ و  زا  دوخ  سیدـقت  رکذ  هب  ار  نانآ  يا و  هداد  ناشـصاصتخا  دوخ  هب  هک  یناگتـشرف  ياـه  هورگ  رب  و  ( 11)
.يا هداد  ناشتنوکس  تیاه ، نامسآ  ياه  هقبط  لد  رد  و  يا ، هدومن  زاین 

، دوش لزان  تا  هدعو  ندش  مامت  نامرف  هک  هاگنآ  دنیاه ، نامسآ  نآ  فارطا  رب  هک  اهنآ  و  ( 12)

، ربا ناگدنهد  تکرح  ناراب و  ناراد  هنازخ  و  ( 13)

قرب ياه  هلعـش  دیآرد ، تکرح  هب  ربا  وا ، شورخ  اب  هک  هاگنآ  دوش و  یم  هدینـش  اهدـعر  گناب  شندـنار ، يادـص  اب  هکنآ  و  ( 14)
، دشخرد یم 

، اهداب هنیجنگ  رب  نارادمامز  و  ناراب ، هدش  لزان  ياه  هرطق  هارمه  هب  ناگدمآ  دورف  و  گرگت ، فرب و  ناگدننک  یهارمه  رب  و  ( 15)
، دشاپنورف ات  اه  هوک  هب  ناگدش  هدرامگ  و 

، يا هدناسانش  نانآ  هب  ار  مکارتم  ياهرابگر  دیدش و  ياه  ناراب  هنامیپ  اه و  بآ  نزو  هک  اهنآ  و  ( 16)

، یتسرف یم  نیمز  لها  يوس  هب  دنیاشوخ  شیاسآ  دنیاشوخان و  يالب  هک  ناگتشرف ، زا  تناگداتسرف  رب  و  ( 17)

ْناـمور ریکن و  رکنم و  رب  شناراـی و  گرم و  هتـشرف  و  لاـمعا ،)  ) هدنـسیون یمارگ  ناـظفاح  راـکوکین و  ِراوـگرزب  ناریفـس  و  ( 18)
، اه تشهب  راددیلک  ناوضر و  خزود و  راد  هنازخ  کلام و  رومعملا و  تیب  ناگدننک  فاوط  اهربق و  ناگدرم )  ) هدننک شیامزآ 

، دنهد یم  ماجنا  هدش ، هداد  نامرف  نانآ  هب  هچنآ  دننک و  یمن  یچیپرس  هدرک ، رما  نانآ  هب  هچنآ  رد  ار  ادخ  هک  نانآ  و  ( 19)

، يارس نیا  ماجرف  تسوکین  هچ  سپ  دیدومن ، هک  يا  يرابدرب  ساپ  هب  امش ، رب  دورد  دنیوگ : یم  نایتشهب ) هب   ) هک نانآ  و  ( 20)

هلمح وا  هب  تعرس  هب  دینکفا ، خزود  هب  سپس  دیشک ، شریجنز  رد  دریگب و  ار  وا  دوش : هتفگ  اهنآ  هب  نوچ  هک  ینانابساپ  نآ  و  ( 21)
، دنهدن شتلهم  دنرب و 
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یَلَع مُهنِم  نَـم  ِءاَـملا َو  ِضرَـألا َو  ِءاَوَـهلا َو  ِناّکُـس  َو  ( 23) .ُهَتلّکَو ٍرمَأ    ّ َيِأـبو َکـنِم ، ُهَناَـکَم  مَلعَن  مـَل  َو  ُهَرکِذ ، اَـنمَهوَأ  نَـم  َو  ( 22)
یَلَع ًهَراَهَط  مِِهتَماَرَک َو  یَلَع  ًهَماَرَک  مُهُدیَِزت  ًهاَلَص  مِهیَلَع  ّلَص  َو  ( 25) ٌدیِهَش ٌِقئاَس َو  اَهَعَم  ٍسفَن  ّلُک  ِیتَأی  َموَی  مِهیَلَع  ّلَصَف  (24) ِقلَخلا

ِلوَـقلا ِنسُح  نِم  اََـنل  َتحَتَف  اَِـمب  اَـنیَلَع  ّلَـصَف  مِهیَلَع  اَنَتاَلَـص  مُهَتغَّلب  َِکلُـسُر َو  َکـِتَِکئاَلَم َو  یَلَع  َتیّلَـص  اَذِإ  ّمُـهّللأ َو  ( 26) مِِهتَراَهَط
.ٌمیِرَک ٌداَوَج  َّکنِإ  ، مِهِیف
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، میناد یمن  يا ، هدرپس  وا  هب  هک  ار  یتّیرومأم  وت و  هاگشیپ  رد  ار  شهاگیاج  میدربن و  ار  شمان  هک  يا ) هتشرف   ) ره و  ( 22

، دنلوغشم قلخ  رب  هک  نانآ  زا  مادک  ره  بآ و  نیمز و  اوه و  نانکاس  و  ( 23)

.دیایب ناگتشرف ) زا   ) یهاوگ يا و  هدننار  اب  صخش  ره  هک  يزور  تسرف ، دورد  اهنآ  رب  سپ  ( 24)

.دیازفیب ناشیکاپ  رب  يا  یکاپ  ناشتمارک و  رب  یتمارک  هک  يدورد  تسرف ، دورد  نانآ  رب  و  ( 25)

راتفگ ببـس  هب  ام  رب  سپ  يدـناسر ، ناشیا  هب  ار  ام  دورد  يداتـسرف و  دورد  تنالوسر  ناگتـشرف و  رب  هک  هاـگنآ  ادـنوادخ و  ( 26)
.يراوگرزب هدنشخب و  رایسب  وت  هک  یتسرد  هب  .تسرف  دورد  يا ، هتخاس  ناور  ام  نابز )  ) رب ناشیا  هرابرد  هک  وکین 
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مِهیِقّدَصُم ِلُسّرلا َو  ِعاَبتَأ  یَلَع  ِهاَلّصلا  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 4)

ِبیَغلِاب ِضرَألا  ِلهَأ  نِم  مُهُوقّدَصُم  ِلُسّرلا َو  ُعاَبتَأ  ّمُهّللأ َو  ( 1)

ًالوُسَر َو ِهِیف  َتلَـسرَأ  ٍناَـمَز  ٍرهَد َو  ّلُـک  ِیف  ( 2) ِناَمیِإلا ِِقئاَقَِحب  َنِیلَـسرُملا  َیلِإ  ِقاَِیتشِالا  ِبیِذـکّتلِاب َو  مَُهل  َنیِدـِناَعُملا  ِهَضَراَعُم  َدـنِع 
مُهرُکذاَف ، ُماَلّـسلا ُمِهِعیِمَج  یَلَع  یَقّتلا ، ِلهَأ  ِهَداَق  َو  يَدُهلا ، ِهِّمئَأ  نِم  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهّللا  یّلَـص  ٍدّمَُحم  َیلِإ  َمَدآ  نَُدل  نِم  اًلِیلَد  ِِهلهَِأل  َتمَقَأ 

َو ِهِرـصَن ، ِیف  َنَسَحلا  َءاَـلَبلا  اُوَلبَأ  َنیِذـّلا  ََهباَحّـصلا َو  اُونَـسحَأ  َنیِذـّلا  ًهّصاَـخ  ٍدّـمَُحم  ُباَحـصَأ  ّمُهّللأ َو  ( 3) .ٍناَوضِر ٍهَرِفغَِمب َو  َکـنِم 
ِیف َدَالوَألا  َجاَوزَألا َو  اُوقَراَف  َو  ( 4) .ِِهتَالاَسِر َهّجُح  مُهَعَمسَأ  ُثیَح  َُهل  اُوباَجَتسا  َو  ِِهتَوعَد ، َیلِإ  اوَُقباَس  َو  ِِهتَداَفِو ، َیلِإ  اوُعَرـسَأ  َو  ُهوُفَناَک ،
ِیف َرُوبَت  َنل  ًهَراَِجت  َنوُجرَی  ِِهتّبَحَم  یَلَع  َنیِوَطنُم  اُوناَـک  نَم  َو  ( 5) .ِِهب اوُرَـصَتنا  َو  ِِهتُّوُبن ، ِتِیبثَت  ِیف  َءاَنبَألا  َءَابآلا َو  اُوَلتاَق  َو  ِِهتَِملَک ، ِراَهظِإ 

اَم ّمُهّللأ  ُمَُهل  َسنَت  اَلَف  ( 7) .ِِهَتباَرَق ّلِظ  ِیف  اُونَکَـس  ذِإ  ُتَاباَرَقلا  ُمُهنِم  تَفَتنا  َو  ِِهتَورُِعب ، اوُقّلَعَت  ذِإ  ُِرئاَـشَعلا  مُهتَرَجَه  َنیِذـّلا  َو  ( 6) .ِِهتّدَوَم
.َکَیلِإ ََکل  ًهاَعُد  َِکلوُسَر  َعَم  اُوناَک  َو  َکیَلَع ، َقلَخلا  اوُشاَح  اَِمب  َو  َِکناَوضِر ، نِم  مِهِضرَأ  َو  َکِیف ، ََکل َو  اوُکََرت 
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ناشیا ناگدننک  قیدصت  ناربمایپ و  ناوریپ  رب  دورد  رد  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  ياهاعد  زا  ( 4)

دندش یم  وربور  نایوج  هزیتس  بیذکت  اب  هک  یماگنه  رد  نیمز ، لها  زا  ناربمایپ  ِیناهنپ  ناگدننک  قیدصت  ناوریپ و  ادنوادخ و  ( 1)
، دندروآ يور  ناربمایپ  هب  یعقاو  ینامیا  اب  هناقاتشم  هک  یماگنه  و 

وا و رب  ادخ  دورد  هک   - دّمحم ات  مدآ  نارود  زا  یتشامگ ، ییامنهار  نآ  لها  يارب  يداتسرف و  یلوسر  هک  ینامز  رصع و  ره  رد  ( 2)
اهنآ زا  يدونشوخ ، شزرمآ و  هب  سپ  داب - دورد  اهنآ  همه  رب  هک   - راکزیهرپ لها  نایاوشیپ  يراگتـسر و  ِناماما  زا  داب ،- شنادناخ 

.نک دای 

هب دـندمآرب و  بوخ  شیامزآ  زا  وا  يرای  رد  هک  نانآ  دـندوب و  وکین  یناهارمه  هک  نانآ  دّـمحم ، نارای  صوصخب  ادـنوادخ و  ( 3)
هب ار  دوخ  ياه  تلاسر  لیلد  هک  یماـگنه  دـنتفرگ و  یـشیپ  شتوعد  يوس  هب  دنتفاتـش و  شماـیپ  يوس  هب  دـندناسر و  کـمک  يو 

، دندرک تباجا  دناسر  ناششوگ 

ناشنادـنزرف ناردـپ و  اب  وا  تّوبن  نتخاس  رادـیاپ  رد  دـندش و  ادـج  دوخ  نادـنزرف  نانز و  زا  وا ، نید  ندومن  راکـشآ  هار  رد  و  ( 4)
، دندش زوریپ  وا  هارمه  هب  و  دندیگنج ،

، دنتشاد داسک  نودب  یتراجت  هب  دیما  شا  یتسود  رد  هدنارورپ ، لد  رد  ار  وا  ّتبحم  هک  اهنآ  و  ( 5)

نکاس وا  یـشیوخ  هیاس  رد  هک  هاگنآ  دندومن و  يرود  اهنآ  زا  ناشی  اه  هلیبق  دنتخیوآ ، ترـضح  نآ  هتـسد  هب  نوچ  هک  نانآ  و  ( 6)
، دنتسناد هناگیب  ار  اهنآ  نادنواشیوخ ، دندش 

دونـشوخ ار  ناشیا  دوخ  يدونـشوخ  هب  رادـن و  رود  رظن  زا  نانآ  يارب  دـندرک  اـهر  وت  هار  رد  وت و  يارب  ار  هچنآ  ادـنوادخ  سپ  ( 7)
.دنا هدوب  وت  يوس  هب  هدننک  توعد  تربمایپ  اب  وت  يارب  دندروآ و  درگ  وت  رب  ار  نامدرم  هک  زاس 
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نِم َکـِنیِد  ِزاَزعِإ  ِیف  َتّرثَـک  نَم  َو  ِهِقیِـض ، َیلِإ  ِشاَـعَملا  ِهَعَـس  نِم  مِهِجوُرُخ  َو  مِهِموَـق ، َراَـیِد  َکـِیف  مِـهِرجَه  یَلَع  مُهرُکـشا  َو  ( 8)
.َِکئاَزَج َریَخ  ِناَمیِإلِاب  اَنوُقَبَـس  َنیِّذلا  اَِنناَوخِِإل  اََنل َو  رِفغا  اَّنبَر  َنُولوُقَی  َنیِذـّلا  ، ٍناَسحِِإب مَُهل  َنیِِعباّتلا  َیلِإ  لِصوَأ  ّمُهّللأ َو  ( 9) .مِهِمُولظَم

ِیف ّکَش  مُهِجلَتخَی  َمل  َو  مِِهتَریَِـصب ، ِیف  ٌبیَر  مِِهنثَی  َمل  ( 11) .مِِهتَلِکاَش یَلَع  اوَضَم  َو  مُهَتَهجِو ، اوّرََحت  َو  مُهَتمَـس ، اوُدَصَق  َنیِّذلا  (10)
َال َو  مِهیَلَع ، َنوُقِفّتَی  ، مِِهیدَِـهب َنوُدَـتهَی  َو  مِِهنیِدـِب ، َنُونیِدَـی  ، مَُهل َنیِرِزاَوـُم  َنیِِفناَـکُم َو  (12) .مِهِراَنَم ِهَیاَدِِـهب  ِماَِـمتئِالا  َو  مِهِراـَثآ ، ِوفَق 
نَم یَلَع  مِِهتاّیّرُذ َو  یَلَع  مِهِجاَوزَأ َو  یَلَع  ِنیّدلا َو  ِموَی  َیلِإ  اَذَه  اَنِموَی  نِم  َنیِِعباّتلا  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ َو  ( 13) .مِهَیلِإ اوّدَأ  اَمِیف  مُهَنوُمِهّتَی 

مُُهنیُِعت َو  ِناَطیّـشلا ، ِدیَک  نِم  اَِهب  مُهُعَنمَت  َو  َِکتّنَج ، ِضاَیِر  ِیف  مَُهل  ُحَسفَت  َو  َِکتَیِـصعَم ، نِم  اَِهب  مُهُمِـصعَت  ًهاَلَـص  (14) .مُهنِم َکَعاَطَأ 
ِءاَجّرلا ِنسُح  ِداَِقتعا  یَلَع  اَِهب  مُُهثَعبَت  َو  ( 15) .ٍریَِخب ُقُرطَی  ًاقِراَط  ّالِإ  ِراَهّنلا  ِلیّللا َو  َقِراَوَط  مِهیِقَت  َو  ِّرب ، نِم  ِهیَلَع  َكُوناَعَتـسا  اَم  یَلَع  اَِهب 

ِیف مُهَدّـهَُزت  َو  َکنِم ، ِهَبهّرلا  َکـَیلِإ َو  ِهَبغّرلا  َیلِإ  مُهّدُرَِتل  (16) ِداَبِعلا ِيدَـیأ  ِهیِوَحت  اَمِیف  ِهَمَهّتلا  ِكَرت  َكَدـنِع َو  اَمِیف  ِعَمّطلا  َو  َکـَل ،
ِجوُرُخ َموَـی  مِِهب  ّلِـحَی  ٍبرَک  ّلُـک  مِهیَلَع  َنّوَُـهت  َو  ( 17) ِتوَملا َدـَعب  اَِمل  َداَدِعتـسِالا  َو  ِلِـجِآلل ، َلَـمَعلا  ُمِهَیلِإ  َّببَُحت  َو  ِلِـجاَعلا ، ِهَعَس 

نِم ٍنمَأ  َیلِإ  مُهَّریَُصت  َو  ( 19) اَهِیف ِدُولُخلا  ِلوُط  ِراّنلا َو  ِهّبَک  َو  اَِهتاَروُذـحَم ، نِم  ُهَنتِفلا  ِِهب  ُعَقَت  اّمِم  مُهَِیفاَُـعت  َو  ( 18) اَِهناَدبَأ نِم  ِسُفنَألا 
.َنیِقّتُملا ِلیِقَم 

1300 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2509 

http://www.ghaemiyeh.com


دارفا نآ  دـنداتفا و  یتخـس  هب  تحار  یگدـنز  زا  دـندرک و  ترجه  ناشیوخ  ياهرهـش  زا  وت  هار  رد  هکنآ  رطاخ  هب  ار  ناـشیا  و  ( 8)
.نک تیانع  شاداپ  دندید  اه  متس  تنید  نتخاس  دنمجرا  رطاخ  هب  هک  ار  يرایسب 

هک ار ، نامناردارب  ام و  اراگدرورپ ! دـنیوگ : یم  هک  اهنامه  .ناسرب  ناشیا  ِراک  وکین  ِنیعبات  هب  ار  دوخ  شاداـپ  نیرتهب  ادـنوادخ  ( 9)
.زرمایب دندش  مدقشیپ  ام  رب  نامیا ، رد 

.دندومن راتفر  اهنآ  شور  هب  دندروآ و  ور  اهنآ  تهج  يوس  هب  دندومن و  دصق  ار  ناشیا  هار  هک  نانآ  ( 10)

ناشیا تیادـه  غارچ  هب  ادـتقا  اهنآ و  ياه  هناشن  يوریپ  زا  ار  ناشیا  يدـیدرت  دـنادرگن و  رب  یّکـش  ار  ناـشی  هدـیقع  هک  ناـنآ  ( 11)
.تخاسن هتفشآ 

، دنبای یم  هار  اهنآ  ییامنهار  هب  دننک ، یم  يوریپ  ار  نانآ  نید  دنشاب ، یم  هدنهد  کمک  هدننک و  يرای  ناشیا  رب  هک  یلاح  رد  ( 12)
.دننز یمن  تمهت  دندناسر ، اهنآ  هچنآ  هب  دنراد و  تقفاوم  ناشیا  اب 

.تسرف دورد  هدرب ، ار  وت  نامرف  هک  اهنآ  زا  یسک  ره  رب  ناشنادنزرف و  نانز و  نیعبات و  رب  تمایق  زور  ات  ام  زورما  زا  ادنوادخ  ( 13)

هلیح زا  ار  نانآ  و  یهد ، تعـسو  ناشیا  رب  تتـشهب  ياـه  غاـب  رد  يراد و  هگن  تیـصعم  زا  ار  ناـشیا  نآ  ببـس  هب  هک  يدورد  ( 14)
ظفح دیآ - شیپ  هک  يریخ  رگم   - زور بش و  ثداوح  زا  ار  اهنآ  یناسر و  کمک  نانآ ، کین  ياه  هتـساوخ  رب  و  يرادزاب ، ناطیش 

.ییامن

رد هک  هچنآ  رد  تمهت  كرت  تسا و  وت  دزن  هچنآ  رد  عمط  وت و  هب  وکین  يدیما  هب  داقتعا  رب  ار  ناشیا  نآ  ببس  هب  هک  يدورد  ( 15)
.يزیگنارب تسا ، ناگدنب  تسد 

، ییامن لیم  یب  ار  نانآ  ایند  یگداشگ  رد  ینادرگزاب و  شیوخ  زا  سرت  دوخ و  يوس  تساوخرد  هب  ار  نانآ  هک  تهج  نیدـب  ( 16)
ینک بوبحم  ناشرظن  رد  ار  گرم  زا  دعب  يارب  یگدامآ  ترخآ و  يارب  لمع  و 

.ینادرگ ناسآ  ناشیا  رب  ار  یهودنا  ره  دور ، نوریب  نت  زا  اه  ناج  هک  زور  نآ  رد  و  ( 17)

، تسا شتآ  رد  ندـنام  هشیمه  شتآ و  یتخـس  كانـسرت و  روما  زا  ییاه  شیامزآ  هدـنروآ  دوجو  هب  هک  هچنآ  زا  ار  ناشیا  و  ( 18)
.یشخب تیفاع 

.ینک هناور  تسا  ناراکزیهرپ  هاگتحارتسا  هک  هدوسآ  یهاگیاج  هب  ار  اهنآ  و  ( 19)
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ِهِتَیاَلَو ِلهَأِلو  ِهِسفَنِل  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 5)

ُهّدـُم ِیَهتَنت  اـَل  نَم  اَـی  َو  ( 2) َکـِتَمَظَع ِیف  ِداَـحلِإلا  ِنَع  اَـنبُجحا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ، ِِهتَمَظَع ُِبئاَـجَع  ِیَـضقَنت  اـَل  نَـم  اَـی  ( 1)
اََنل لَعجا  ِِهلآ َو  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ، ِِهتَمحَر ُِنئاَزَخ  یَنفَت  اـَل  نَم  اَـی  َو  ( 3) .َِکتَمِقَن نِم  اََـنباَقِر  ِقتعَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ، ِهِکُلم

ُرُغصَت نَم  اَی  َو  ( 5) َِکبُرق َیلِإ  اَِنندَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ُراَصبَألا  ِِهتَیؤُر  َنوُد  ُعِطَقنَت  نَم  اَی  َو  ( 4  ) .َِکتَمحَر ِیف  ًابیِصَن 

َال َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ، ِراَبخَألا ُنِطاََوب  ُهَدـنِع  ُرَهظَت  نَم  اَـی  َو  ( 6) .َکیَلَع اَنمّرَک  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ، ُراَطخَألا ِهِرَطَخ  َدـنِع 
َو َِکلَذب ، َعَم  ٍدَـحَأ  َیلِإ  َبَغَرن  َال  یّتَح  َِکتَلِِـصب  َنیِعِطاَقلا  َهَشحَو  اَنِفکا  َو  َِکتَبِِهب ، َنِیباّهَولا  ِهَبِه  نَع  اَِننغَأ  ّمُهّللأ  ( 7) .َکیََدل اَنحَضفَت 
اََنل َو لِدَأ  َو  اَِنب ، رُکمَت  َال  اََنل َو  رُکما  َو  اَنیَلَع ، دِکَت  َال  اََنل َو  دِک  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ّمُهّللأ  ( 8) .َِکلضَف َعَم  ٍدَحَأ  نِم  َشِحوَتسَن  َال 

نَم مَلـسَی َو  ِهِقَت  نَم  ّنِإ  َکنَع  اَندِعاَُبت  َال  َو  َکَیلِإ ، اَنِدها  َو  َِکب ، اَنظَفحا  َو  َکنِم ، اَِنق  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 9) .اّنِم لُِدت  َال 
.مَنغَی َکَیلِإ  ُهبّرَُقت  نَم  َو  مَلعَی ، ِهِدهَت 
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شناتسود دوخ و  يارب  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  ياهاعد  زا  (5)

دوخ تمظع  رد  يور  جک  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  درادـن ، ینایاپ  وا  یگرزب  ياه  یتفگـش  هک  یـسک  يا  ( 1)
.رادزاب

دازآ تباذع  زا  ار  ام  ياه  ندرگ  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  دـسر ، یمن  نایاپ  هب  وا  یهاشداپ  نامز  هک  یـسک  يا  و  ( 2)
.نک

يا هرهب  ام  يارب  دوخ  تمحر  زا  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  دوش  یمن  دوبان  وا  تمحر  ياه  جـنگ  هک  یـسک  يا  و  ( 3)
.هد رارق 

.امرف کیدزن  دوخ  برق  هب  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  تسا  ناوتان  وا  ندید  زا  اه  مشچ  هک  یسک  يا  و  ( 4)

دزن ار  ام  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  دوش  یم  کچوک  اه  تلزنم  ردـق و  وا ، تلزنم  ردـق و  دزن  رد  هک  یـسک  يا  و  ( 5)
.راد یمارگ  دوخ 

.نکن اوسر  دوخ  شیپ  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  تسا  راکشآ  وا  دزن  یناهنپ  رابخا  هک  یسک  يا  و  ( 6)

، ناگدـننک يرود  ِتشحو  زا  ار  ام  دوخ ، هب  نتـسویپ  اب  نک و  زاین  یب  ناگدنـشخب  شـشخب  زا  دوخ ، ياـطع  اـب  ار  اـم  ادـنوادخ  ( 7)
.میسارهن یسک  زا  تناسحا  اب  مینکن و  تساوخرد  نارگید  زا  وت  ششخب  اب  ات  .رادهگن 

ام ررـض )  ) رب امرف و  رکم  ام  عفن )  ) يارب نک و  ریبدـت  ام  نایز  هب  هن  اـم  دوس  هب  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 8)
.هدن رارق  ام  ررض  رب  هد و  رارق  ام  عفن )  ) يارب ار  یگریچ  نکن و  رکم 

هب ار  ام  شاب و  نامرادهگن  دوخ  هلیـسو  هب  نک و  ظفح  دوخ  باذع )  ) زا ار  ام  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 9)
، ینک تیاده  هک  ار  سک  ره  دـنام و  یم  ملاس  ینک ، ظفح  هک  ار  سک  ره  اریز  .نکن  رود  دوخ  زا  ار  ام  امرف و  تیادـه  دوخ  يوس 

.درب یم  دوس  يزاس ، کیدزن  دوخ  هب  هک  ار  سک  ره  دوش و  یم  اناد 

1303 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2512 

http://www.ghaemiyeh.com


اَّمنِإ ّمُهّللأ  ( 11) .ِناَطلّـسلا َِهلوَص  َهَراَرَم  َو  ِناَطیّـشلا ، ِدـِیاَصَم  ّرَـش  َو  ِناَمّزلا ، ِِبئاََون  ّدَـح  اَنِفکا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 10)
ٍدّـمَُحم َو یَلَع  ّلَصَف  ، َِکتَدِـج ِلضَف  نِم  َنوُطعُملا  ِیطُعی  اَّمنِإ  َو  اَنِفکا ، َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، َِکتُّوق ِلـضَِفب  َنوُفَتکُملا  ِیَفتَکی 

ُهرُرـضَی َمل  َتَیلَاَو  نَم  َکـّنِإ  ّمُهّللأ  ( 12) .اَنِدـها َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، َکِهجَو ِرُوِنب  َنوُدَـتهُملا  ِيَدـتَهی  اَّـمنِإ  َو  اَـنِطعَأ ، َو  ِِهلآ ،
َو ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  (13) َنیّلِـضُملا ُلاَلـضِإ  ِهِوُغی  َمل  َتیَدَـه  نَم  َو  َنیِِعناَملا ، ُعنَم  ُهصُقنَی  َمل  َتیَطعَأ  نَم  َو  َنِیلِذاَـخلا ، ُنَالذِـخ 
َو ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 14) .َكِداَشرِِإب ّقَحلا  َلِیبَس  اَِنب  ُکلـسا  َو  َكِداَفرِِإب ، َكِریَغ  نَع  اَِننغَأ  َو  َكِداَبِع ، نِم  َكّزِِعب  اَنعَنما 

یَلَع ّلَص  ّمُهّللأ  ( 15) .َِکتّنِم ِفصَو  ِیف  اَِنتَنِـسلَأ  َقاَلِطنا  َو  َِکتَمِعن ، ِرکُـش  ِیف  اَِنناَدـبَأ  َغاَرَف  َو  َِکتَمَظَع ، ِرکِذ  ِیف  اَِنبُوُلق  َهَماَلَـس  لَعجا 
َمَحرَأ اَـی  َکیَدـَل ، َنیّـصاَخلا  َِکتّـصاَخ  نِم  َو  َکـیَلَع ، َنّیلاّدـلا  َِکتاَدُـه  َو  َکـَیلِإ ، َنیِعاّدـلا  َکـِتاَعُد  نِم  اَـنلَعجا  َو  ِهـِلآ ، ٍدّـمَُحم َو 

.َنیِمِحاّرلا
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هبلغ رهق و  یخلت  ناطیـش و  ياه  ماد  ّرـش  راگزور و  ثداوح  یتخـس  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 10)
.رادهگن هاشداپ 

یب ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  سپ  دـنوش  یم  زاین  یب  وت  يورین  ینوزف  هب  نازاین  یب  هک  یتسرد  هب  ادـنوادخ  ( 11)
.امرف اطع  ام  هب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  دنشخب  یم  وت  ياطع  يدایز  زا  ناگدنـشخب  هک  یتسرد  هب  .نادرگ و  زاین 

.امرف تیاده  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  دنبای  یم  هار  وت  تاذ  رون  هلیسو  هب  ناگتفای  هر  هک  یتسرد  هب  و 

يریگولج يدومرف  اطع  وت  ار  هک  ره  دـناسرن و  نایز  وا  هب  ناگدـننک  راوخ  يراوخ  يدومن  يرای  وت  هک  ار  سک  ره  ادـنوادخ  ( 12)
.درکن هارمگ  ار  وا  ناگدننک  هارمگ  یهارمگ  يدومن  ییامنهار  وت  ار  هک  ره  تساکن و  وا  زا  ناگدننک  عنم  ندرک 

یب دوخ  ریغ  زا  ار  ام  دوخ  يرای  هب  نک و  ظفح  تناگدـنب  زا  ار  اـم  دوخ  تّزع  هب  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  ( 13)
.زاس راپسهر  قح  هار  هب  ار  ام  دوخ  ییامنهار  هب  نادرگ و  زاین 

رد ار  نامی  اه  نت  شیاـسآ  دوخ و  یگرزب  داـی  رد  ار  اـم  ياـه  لد  یتمالـس  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 14)
.هد رارق  دوخ  گرزب  تمعن  نایب  رد  ار  نامی  اه  ینخس  شوخ  دوخ و  تمعن  يرازگ  ساپس 

هب هدننک  ییامنهار  نایداه  زا  دوخ و  يوس  هب  هدـننک  توعد  نایعاد  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 15)
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  .هد  رارق  دوخ  صوصخم  ناگدیزگرب  زا  دوخ و  هار 
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ِءاَسَملا ِحاَبّصلا َو  َدنِع  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 6)

ًادَـمَأ َو  ًادوُدـحَم ، ًاّدَـح  اَمُهنِم  ٍدِـحاَو  ّلُِـکل  َلَـعَج  َو  ( 3) ِِهتَردــُِقب اَـمُهَنَیب  َّزیَم  َو  ( 2) ِِهتّوُِقب َراَـهّنلا  َلـیّللا َو  َقَـلَخ  يِذـّلأ  ِهِّلل  ُدـمَحلا  (1)
ُمَُهل َقَلَخَف  (5) ِهیَلَع مُُهئِـشُنی  َو  ِِهب ، مُهوُذغَی  اَمِیف  ِداَبِعِلل  ُهنِم  ٍریِدقَِتب  ِهِیف  ُهَبِحاَص  ُجـِلُوی  َو  ِِهبِحاَص ، ِیف  اَمُهنِم  ٍدِـحاَو  ّلُک  ُجـِلُوی  (4) ًادوُدمَم

َو ًهُّوق ، ًاماَمَج َو  مَُهل  َِکلَذ  َنوُکَیَف  ، ِهِماَنَم ِِهتَحاَر َو  نِم  اوُسَبلَِیل  ًاساَِبل  ُهَلَعَج  َو  ِبَصّنلا ، ِتاَضَهَن  ِبَعّتلا َو  ِتاَکَرَح  نِم  ِهِیف  اُونُکـسَِیل  َلیّللا 
ُلیَن ِهِیف  اَِمل  ًابَلَط  ، ِهِضرَأ ِیف  اوُحَرسَی  َو  ِِهقزِر ، َیلِإ  اُوبّبَسَتَِیل  َو  ِِهلـضَف ، نِم  ِهِیف  اوُغَتبَِیل  ًارِـصبُم  َراَهّنلا  ُمَُهل  َقَلَخ  َو  ( 6) ًهَوهَش ًهَّذل َو  ِِهب  اُولاَنَِیل 

، ِِهتَعاَط ِتاَقوَأ  ِیف  مُه  َفیَک  ُرُظنَی  َو  مُهَراَبخَأ ، ُولبَی  َو  مُهَنأَش ، ُِحلـُصی  َِکلَذ  ّلُِکب  (7) مُهاَرخُأ ِیف  ِلِجآلا  ُكَرَد  َو  مُهاَینُد ، نِم  ِلِجاَعلا 
یَلَع ُدمَحلا  َکَلَف  ّمُهّللأ  ( 8) .یَنسُحلِاب اُونَـسحَأ  َنیِّذلا    َ ِيزَجی َو  اُولِمَع ، اَِمب  اوُءاَسَأ  َنیِّذلا    َ ِيزَِجیل ، ِهِماَکحَأ ِِعقاَوَم  َو  ِهِضوُُرف ، ِلِزاَنَم  َو 

.ِتاَفآلا ِقِراَوَط  نِم  ِهِیف  اَنَتیَقَو  َو  ِتاَوقَألا ، ِِبلاَطَم  نِم  اَنَترَّصب  َو  ِراَهّنلا ، ِءوَض  نِم  ِِهب  اَنَتعّتَم  َو  ِحاَبصِإلا ، َنِم  اََنل  َتقَلَف  اَم 

1306 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2515 

http://www.ghaemiyeh.com


هاگماش دادماب و  ماگنه  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  ياهاعد  زا  (6)

.دیرفآ دوخ  ییاناوت  هب  ار  زور  بش و  هک  ار  يادخ  ساپس  ( 1)

.تشاذگ قرف  ود  نآ  نیب  شیوخ  تردق  هب  و  ( 2)

.دومرف ررقم  مولعم  ینامز  نیعم و  ینایاپ  کی  ره  يارب  و  ( 3)

.دهد شرورپ  ار  اهنآ  هداد ، يزور  ناگدنب  يارب  ات  دهد  یم  رارق  رگیدکی  ياج  ار  زور  بش و  زا  کی  ره  شریدقت  هب  انب  ( 4)

هماج ات  تخاس  شـشوپ  ار  نآ  دـنیاسایب و  تخـس  ياه  شبنج  هدـننک و  هتـسخ  ياه  تکرح  زا  ات  دـیرفآ  نانآ  يارب  ار  بش  و  ( 5)
.دنبای لد  ماک  یشوخ و  نآ  ببس  هب  ات  تسا ، روآورین  طاشن و  نانآ  يارب  باوخ  هک  دننک ، ربرد  ار  باوخ  یتحار و 

دـننک و ییوج  هلیـسو  يزور ، هب  یبای  تسد  تهج  دـننک و  بلط  ار  وا  لضف  نآ  رد  ات  دـیرفآ  رگ  نشور  ناشیا  يارب  ار  زور  و  ( 6)
.ترخآ رد  هدنیآ  دوس  نتفای  ایند و  زا  ینونک  دوس  هب  ندیسر  يارب  دنتفا ، وپاکت  هب  نیمز  رد 

تابجاو ياهاج  تعاط و  تاقوا  رد  اهنآ  درگن  یم  و  دیامزآ ، یم  ار  اهنآ  رابخا  و  دیامن ، یم  حالصا  ار  ناشیا  ِلاح  هنوگ  نیدب  ( 7)
.دنک تیانع  وکین  شاداپ  ار  ناراکوکین  دهد و  ازج  ناشرادرک  راک و  قفو  رب  ار  ناراکدب  ات  .دنا  هنوگچ  شماکحا  دراوم  و 

زا ار  ام  و  يدنادرگ ، دنم  هرهب  زور  ینشور  زا  ار  ام  نآ  اب  یتفاکش و  ام  يارب  ار  حبص  هک  تسوت  يارب  ساپـس  دمح و  ادنوادخ  ( 8)
.یتشادهگن اهالب  اهدماشیپ و  زا  ار  ام  نآ  رد  و  يدومن ، انیب  دروآ  تسد  هب  يزور  ناوتب  هک  ییاج 
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ُهُمیِقُم َو َو  ُهُکّرَحَتُم ، ُُهنِکاَس َو  ، اَمُهنِم ٍدِحاَو  ّلُک  ِیف  َتثََثب  اَم  َو  اَهُضرَأ ، اَهُؤاَمَس َو  ََکل  اَِهتَلمُِجب  اَهّلُک  ُءاَیـشَألا  ِتَحَبـصَأ  اَنحَبـصَأ َو  (9)
َو َُکتّیِشَم ، اَنّمُـضَت  َو  َُکناَطلُـس ، َکُکُلم َو  اَنیِوحَی  َِکتَـضبَق  ِیف  اَنحَبـصَأ  (10) يَّرثلا َتَحت  ّنَک  اَـم  َو  ِءاَوَهلا ، ِیف  اَـلَع  اَـم  ُهُصِخاَـش َو 

ٌموَی اَذَـه  َو  ( 12) .َتیَطعَأ اَم  ّالِإ  ِریَخلا  َنِم  َال  َو  َتیَـضَق ، اَم  اـّلِإ  ِرمَـألا  َنِم  اََـنل  َسَیل  ( 11) .َكِرِیبدـَت ِیف  ُّبلَقَتَن  َو  َكِرمَأ ، نَع  ُفّرَـصَتَن 
اَنقُزرا َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 13) .ّمَِذب اَنَقَراَف  اَنأَسَأ  نِإ  َو  ٍدمَِحب ، اَنَعّدَو  اّنَـسحَأ  نِإ  ٌدِیتَع ، ٌدِهاَش  اَنیَلَع  َوُه  َو  ٌدـیِدَج ، ٌثِداَح 

َو ِتاَنَـسَحلا ، َنِم  ِهِیف  اََـنل  لِزجَأ  َو  ( 14) ٍهَرِیبَک وَأ  ٍهَریِغَـص  ِفاَِرتقا  ِوَأ  ٍهَریِرَج ، ِباَِـکترِاب  ِِهتَقَراَـفُم  ِءوُس  نِم  اَنمِـصعا  َو  ِِهتَبَحاَـصُم ، َنسُح 
َنِیِبتاَکلا ِماَرِکلا  یَلَع  رّسَی  ّمُهّللأ  ( 15) .ًاناَسحِإ اًلضَف َو  ًارخُذ َو  ًارجَأ َو  ًارکُش َو  ًادمَح َو  ِهیَفَرَط  َنَیب  اَم  اََنل  أَلما  َو  ِتاَئّیّـسلا ، َنِم  ِهِیف  اَِنلخَأ 

نِم ًاّظَح  ِِهتاَعاَس  نِم  ٍهَعاَس  ّلُـک  ِیف  اََـنل  لَـعجا  ّمُهّللأ  ( 16) .اَِنلاَمعَأ ِءوُِسب  مُهَدـنِع  اَنِزُخت  َال  َو  اَنَِفئاَحَـص ، اَِنتاَنَـسَح  نِم  اََنل  أَلما  َو  اَنَتَنُوئَم ،
نِم اَنیِدـیَأ َو  ِنَیب  نِم  اَـنظَفحا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 17) .َِکتَِکئاَلَم نِم  ٍقدِص  َدِـهاَش  َكِرکُـش َو  نِم  ًابیِـصَن  َو  َكِداَبِع ،

(18) .َِکتّبَحَِمل اًلِمعَتـسُم  ، َِکتَعاَط َیلِإ  ًایِداَه  ، َِکتَیِـصعَم نِم  ًامِـصاَع  ًاـظفِح  ، اَـنیِحاََون ِعیِمَج  نِم  اَِنِلئاَمَـش َو  نَع  اَِـنناَمیَأ َو  نَع  اَـنِفلَخ َو 
َو ِمَعّنلا ، ِرکُش  َو  ّرّشلا ، ِناَرجِه  َو  ِریَخلا ، ِلاَمِعتسِال  اَنِماّیَأ  ِعیِمَج  ِیف  ِهِذَه َو  اَِنتَلَیل  اَذَه َو  اَنِموَی  ِیف  اَنقّفَو  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ 
ّقَحلا َو ِهَرُصن  َو  ِِهلَالذِإ ، ِلِطاَبلا َو  ِصاَِقتنا  َو  ِماَلسِإلا ، ِهَطاَیِح  َو  ِرَکنُملا ، ِنَع    ِ یّهنلا َو  ِفوُرعَملِاب ، ِرمَألا  َو  ِعَِدبلا ، ِهَبَناَُجم  َو  ِنَنّسلا ، ِعاَّبتا 

ِفیِهّللا ِكاَردِإ  َو  ِفیِعّضلا ، ِهَنَواَعُم  َو  ّلاّضلا ، ِداَشرِإ  َو  ِهِزاَزعِإ ،
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تباث و هدنبنج ، مارآ و  زا  یتخاس ، هدـنکارپ  ود  نیا  رد  هچنآ  و  شنیمز ، نامـسآ و  زا  زیچ  همه  دـندرک  حبـص  میدرک و  حبـص  ( 9)
.میتسه وت  ِنآ  زا  همه  تسا و  ناهنپ  نیمز  ریز  رد  هچنآ  هتفر و  الاب  اوه  رد  هچنآ  هدنور و 

، دنک یم  عمج  ار  ام  هک  تسوت  هدارا  دریگ و  یمارف  ار  ام  هک  تسوت  ییاورنامرف  هطلس و  .میدرک  حبص  وت  تردق  تحت  رد  ام  ( 10)
.مینک یم  فّرصت  اهراک  رد  هک  تسوت  ریبدت  هب  مینز و  یم  يراک  هب  تسد  هک  تسوت  نامرف  يور  زا  و 

.تسین يدیشخب  وت  هچنآ  زج  يزیچ  ریخ ، زا  يدرک و  مکح  وت  هچنآ  زج  يزیچ  هتساوخ ، هدارا و  زا  ام  يارب  ( 11)

اب میدرک ، يدـب  رگا  دـیوگ و  دوردـب  ار  ام  ساپـس  اب  میدرک ، یکین  رگا  .تسام  رب  رـضاح  یهاوگ  هزاـت و  ون و  يزور  نیا  و  ( 12)
.دوش ادج  ام  زا  شهوکن 

رب نآ  زا  ییادج  ِيدب  زا  نادرگ و  ام  بیـصن  ار  زور  نآ  اب  ندوب  مدمه  ِیکین  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 13)
.نک نامظفح  هریبک ، ای  هریغص  هانگ  ندش  بکترم  ای  یهانگ  ماجنا  رثا 

ساپـس و زا  ام  يارب  ار  نآ  فرط  ود  زاس و  یهت  اه  يدـب  زا  نآ  رد  ار  ام  نادرگ و  رایـسب  ام  يارب  ار  اـه  یبوخ  زور  نآ  رد  و  ( 14)
.زاس رپ  یکین  ینوزف و  هریخذ و  شاداپ و  شیاتس و 

ار ام  و  نک ، رپ  نامیاه  یکین  زا  ار  ام  لامعا  ياه  همان  و  زاس ، ناسآ  یمارگ  ناگتشرف )  ) ناگدنسیون رب  ار  ام  تمحز  ادنوادخ  ( 15)
.نادرگن اوسر  نامراتفر  یتشز  ببس  هب  اهنآ  دزن 

یقداص هاوگ  تا و  يرازگ  ساپس  زا  یمهس  تناگدنب و  زا  يا  هرهب  زور ، نیا  ياه  تعاس  زا  یتعاس  ره  رد  ام  يارب  ادنوادخ  ( 16)
.هد رارق  تناگتشرف  زا 

تمـس زا  نامتـسار و  فرط  زا  نامرـس و  تشپ  زا  ناـمیور و  شیپ  زا  ار  اـم  تـسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 17)
رد دـنک و  ییامنهار  تیرادربنامرف  هب  درادزاب و  وت  ینامرفان  زا  ار  ام  هک  يا  يرادـهگن  نک ، يرادـهگن  نامفارطا  همه  زا  ناـمپچ و 

.درب راک  هب  وت  یتسود  تهج 

كرت یکین و  ماجنا  يارب  ار  ام  نامیاهزور ، همه  رد  ام و  بشما  ام و  زورما  رد  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 18)
ندرک و شهوکن  مالسا و  ظفح  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اه و  تعدب  كرت  اه و  ّتنس  زا  يوریپ  اه و  تمعن  ساپس  يدب و 

قیفوت هدید ، متس  نداد  يرای  ناوتان و  ندرک  کمک  ناهارمگ و  ییامنهار  قح و  تیوقت  نداد و  يرای  اه و  یتسردان  ندومن  راوخ 
.هد
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نِم اَنلَعجا  َو  ( 20) ِهِیف اَنِللَظ  ٍتقَو  َریَخ  َو  ُهاَنبِحَـص ، ٍبِحاَص  َلَضفَأ  َو  ُهاَندِـهَع ، ٍموَی  َنَمیَأ  ُهلَعجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 19)
مُهَفَقوَأ َو  َکِِعئاَرش ، نِم  َتعَرَش  اَِمب  مُهَمَوقَأ  َو  َکِمَِعن ، نِم  َتَیلوَأ  اَِمل  مُهَرَکشَأ  ، َکِقلَخ ِهَلمُج  نِم  ُراَهّنلا  ُلیّللا َو  ِهیَلَع  ّرَم  نَم  یَـضرَأ 

َِکتَِکئالَم نِم  اَمُهَتنَکسَأ  نَم  َکَضرَأ َو  َكَءاَمَس َو  ُدِهشُأ  َو  ًادیِهَش ، َِکب  یَفَک  َكُدِهـشُأ َو  ِّینإ  ّمُهّللأ  ( 21) .َِکیهَن نِم  َترّذَح  اّمَع 
ٌِمئاَق ، َتنَأ ّالِإ  ََهلِإ  َال  يِذـّلأ  ُهّللا  َتنَأ  َّکنَأ  ُدَهـشَأ  ّیَنأ  ، اَذَـه ّيَرَقتُـسم  ِهِذَـه َو  ِیَتلَیل  ِهِذَـه َو  ِیَتعَاـس  اَذَـه َو  ِیمَوی  ِیف  َکـِقلَخ  ِِرئاَـس  َو 

نِم َکــُتَرَیِخو  َکــُلوُسَر  َكُدــبَع َو  ًادـّـمَُحم  ّنَأ  َو  ( 22) .ِقلَخلِاب ٌمیِحَر  ، ِکـلُملا ُکـِلاَم  ، ِداَـبِعلِاب ٌفوُءَر  ، ِمکُحلا ِیف  ٌلدَـع  ، ِطـسِقلِاب
نِم ٍدَحَأ  یَلَع  َتیّلَـص  اَم  َرَثکَأ  ، ِِهلآ ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ّمُهّللأ  ( 23) اََهل َحَصَنَف  ِِهتّمُِأل  ِحـصّنلِاب  ُهَترَمَأ  َو  اَهاّدَأَف ، َکََتلاَسِر  ُهَتلّمَح  ، َکِقلَخ

َّکنِإ (24) ِِهتّمُأ نَع  َِکئاَِیبنَأ  نِم  ًادَـحَأ  َتیَزَج  اَم  َمَرکَأ  َلَضفَأ َو  اّنَع  ِهِزجا  َو  َكِداَبِع ، نِم  ًادَـحَأ  َتیَتآ  اَم  َلَضفَأ  اـّنَع  ِِهتآ  َو  َکـِقلَخ ،
.َنِیبَجنَألا ِراَیخَألا  َنیِرِهاّطلا  َنِیبّیّطلا  ِِهلآ  ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، ٍمیِحَر ّلُک  نِم  ُمَحرَأ  َتنَأ  َو  ِمیِظَعِلل ، ُِرفاَغلا  ، ِمیِسَجلِاب ُناّنَملا  َتنَأ 
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هک یهارمه  نیرترب  میا و  هدرک  دروخرب  نآ  اب  هک  يزور  نیرت  كرابم  ار  نآ  .تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 19)
.هد رارق  میا  هدرب  رس  هب  نآ  رد  هک  ینامز  نیرتهب  میا و  هدش  هارمه  نآ  اب 

يا هتشاد  ینازرا  هک  یتمعن  رب  نانآ  نیرترازگرکش  و  هتـشذگ ، اهنآ  رب  زور  بش و  هک  تناگدیرفآ  نیرت  دونـشوخ  زا  ار  ام  و  ( 20)
.هد رارق  يا  هداد  میب  نآ  زا  هک  ییاه  مارح  زا  ناشیا  نیرت  راددوخ  يا و  هدومن  ردقم  هک  ینیئآ  هب  اهنآ  نیرت  رادیاپ  و 

ناگتـشرف زا  يداد  ياج  ود  نآ  رد  هچنآ  تنیمز و  تنامـسآ و  تسا و  یفاک  وت  یهاوگ  مریگ و  یم  هاوگ  ار  وت  نم  ادنوادخ  ( 21)
ییادخ ییوت  مهد  یم  تداهـش  نم  هک  مریگ  یم  دهاش  هاگیاج  نیا  بش و  نیا  تعاس و  نیا  زور و  نیا  رد  ار  تناگدیرفآ  ریاس  و 

رب هدـننک  محر  یکلم و  ره  بحاص  ینابرهم ، رایـسب  ناگدـنب  اب  یمکح ، رد  رگداد  یلدـع ، هدـنراد  اپرب  تسین ، ییادـخ  وت  زج  هک 
.یناگدیرفآ

، يداد وا  رب  ار  دوخ  تلاسر  تسا ، تناگدیرفآ  نیب  زا  وت  هدیزگرب  تا و  هداتـسرف  وت و  هدنب  دّـمحم  انامه  مهد  یم  یهاوگ  و  ( 22)
.درک تحیصن  ار  اهنآ  سپ  يداد ، روتسد  شتّما  ندرک  تحیصن  هب  ار  وا  .داد و  ماجنا  ار  نآ  سپ 

ار يزیچ  نیرترب  ام  بناج  زا  و  يداتسرف ، تناگدیرفآ  زا  یسک  رب  هچنآ  زا  شیب  تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 23)
بناج زا  تناربماـیپ  هب  هک  ار  یـشاداپ  نیرت  یمارگ  نیرتهب و  اـم  فرط  زا  نک و  اـطع  وا  هب  يدومن ، اـطع  تناگدـنب  زا  یکی  هب  هک 

.هد شاداپ  وا  هب  يداد ، شتّما 

رب سپ  .نابرهم  ره  زا  رت  نابرهم  ییوت  یتسه و  گرزب  هانگ )  ) يارب هدنزرمآ  گرزب و  ِتمعن  هدنشخب  رایسب  وت  هک  یتسرد  هب  ( 24)
.تسرف دورد  دنا ، نیرت  فیرش  راکوکین و  هزیکاپ ، كاپ ، هک  شنادناخ  دّمحم و 
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ِبرَکلا َدنِع  ٌهّمِلُم َو  ، ِهِب تَلَزَن  وَأ  ٌهّمِهُم  ُهَل  تَضَرَع  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 7)

َِکتَردُِقل ّتلَذ  (2) .ِجَرَفلا ِحوَر  َیلِإ  ُجَرخَملا  ُهنِم  ُسَمَتُلی  نَم  اَی  َو  ِدـِئاَدّشلا ، ّدَـح  ِِهب  ُأَثفَی  نَم  اَی  َو  ِهِراَـکَملا ، ُدَـقُع  ِِهب  ّلَُـحت  نَم  اَـی  ( 1)
َِکلوَق َنوُد  َِکتّیِـشَِمب    َ ِیَهف (3) .ُءاَیـشَألا َِکتَداَرِإ  یَلَع  تَضَم  َو  ُءاَضَقلا ، َِکتَردُِقب  يَرَج  َو  ُباَبـسَألا ، َکِفُطِلب  تَبّبَـسَت  َو  ُباَعّـصلا ،

َال َو  َتعَفَد ، اَم  ّالِإ  اَهنِم  ُِعفَدـنَی  َال  ِتاِّملُملا ، ِیف  ُعَزفَملا  َتنَأ  َو  ِتاّمِهُمِلل ، ّوُعدَـملا  َتنَأ  ( 4) .ٌهَرِجَزنُم َِکیهَن  َنوُد  َِکتَداَرِِإب  َو  ٌهَرِمَتُؤم ،
ّیَلَع ُهَتدَروَأ  َِکتَردُِقب  َو  ( 6) .ُُهلمَح ِیَنَظَهب  دَق  اَم  ِیب  َّملَأ  َو  ُُهلِقث ، ِیَنّدَأَکت  دَق  اَم  ّبَر  اَی  ِیب  َلََزن  دَـق  َو  ( 5) َتفَشَک اَم  ّالِإ  اَهنِم  ُفِشَکنَی 
َرّسَیُم َال  َو  َتحَتَف ، اَِمل  َِقلغُم  َال  َو  َتقَلغَأ ، اَِمل  َِحتاَف  َال  َو  َتهّجَو ، اَِمل  َفِراَص  َال  َو  َتدَروَأ ، اَِمل  َرِدصُم  اَلَف  ( 7  .ّ) َِیلإ ُهَتهّجَو  َِکناَطلُِسب  َو 
ّمَهلا َناَطلُـس  ّیَنع  رِـسکا  َو  َِکلوَِطب ، ِجَرَفلا  َبَاب  ّبَر  اَی  ِیل  حَتفا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  (8) .َتلَذَخ نَِمل  َرِصاَن  َال  َو  َترّـسَع ، اَِمل 
لَعجا َو  ًائِینَه ، ًاجَرَف  ًهَمحَر َو  َکنُدـَل  نِم  ِیل  بَه  َو  ُتلَأَس ، اَمِیف  ِعنّـصلا  َهَواَلَح  ِیِنقَذأ  َو  ُتوَکَـش ، اَمِیف  ِرَظّنلا  َنسُح  ِیِنَلنأ  َو  َِکلوَِحب ،

.ًاّیِحَو ًاجَرخَم  َكِدنِع  نِم  ِیل 
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هودنا ماگنه  داد و  خر  شیارب  یتبیصم  ای  دْروآور  وا  هب  يراوشد  ِراک  هک  هاگنآ  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  ياهاعد  زا  (7)

يا ددرگ و  یم  مارآ  وا  اب  اه  يراوشد  تّدـش  هک  یـسک  يا  و  دوش ، یم  زاب  وا  هطـساو  هب  اـه  یتخـس  ياـه  هرگ  هک  یـسک  يا  ( 1)
.دوش یم  تساوخرد  وا  زا  خارف ، یشیاسآ  يوس  هب  نتفر  ییاهر و  هک  یسک 

وت هدارا  قفو  رب  ءایشا  دش و  ارجا  وت  تردق  هب  ریدقت  دیدرگ و  مهارف  اه  هلیسو  وت  فطل  هب  دش و  ناسآ  وت  ییاناوت  هب  اه  یتخس  ( 2)
.دنا هتفای  ققحت 

.دنا هدش  هتشادزاب  تیهن  نودب  وت  هدارا  هب  دنرادربنامرف و  تنخس  نودب  وت  تساوخ  هب  ایشا  نآ  سپ  ( 3)

اهنآ زا  ددرگ و  یمن  رود  ینک ، رود  وت  هچنآ  زج  اهنآ  زا  اه ، یتخس  رد  سردایرف  ییوت  اه و  يراوشد  يارب  هدش  هدناوخ  ییوت  ( 4)
.دوش یمن  فرطرب  ینک ، فرطرب  وت  هچنآ  زج 

هب ارم  نآ  لّمحت  هک  هدش  دراو  يرما  نم  هب  تسا و  راوشد  نم  رب  نآ  ینیگنـس  هک  هدمآ  دورف  يزیچ  نم  رب  نم ، راگدرورپ  يا  ( 5)
.هتخادنا تّقشم 

.يداتسرف نم  رب  ار  نآ  شیوخ  هطلس  هب  يدومن و  دراو  نم  رب  ار  نآ  تتردق  هب  وت  و  ( 6)

هدنیاشگ یتسب ، هچنآ  يارب  يا و  هدننک  رود  يداتـسرف ، نم  رب  هچنآ  يارب  يا و  هدننادرگ  زاب  يدـناسر ، نم  هب  هچنآ  يارب  سپ  ( 7)
يا هدـنهد  يرای  يدومن ، راوخ  هکنآ  يارب  يا و  هدـننک  ناـسآ  يدرک ، راوشد  هچنآ  يارب  يا و  هدنتـسب  يدوشگ ، هچنآ  يارب  يا و 

.تسین

تا ییاناوت  هب  ياشگب و  میور  هب  ار  شیاـسآ  ِرد  دوخ  لـضف  هب  نم  راـگدرورپ  يا  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  ( 8)
تـساوخرد هچنآ  رد  ار  تناسحا  ینیریـش  شاب و  هتـشاد  ناسحا  نم  هب  مراد  هوکـش  هچنآ  رد  نکـشب و  نم  رب  ار  هودـنا  مغ و  هطلس 

.نک ررقم  نم  يارب  ار  ندش  اهر  دوز  دوخ  دزن  و  شخبب ، نم  هب  اراوگ  ِشیاشگ  تمحر و  شیوخ  بناج  زا  ناشچب و  نم  هب  مدومن 
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اَم ِلمَِحب  ُتأَلَتما  َو  ًاعرَذ ، ّبَر  اَی  ِیب  َلََزن  اَِمل  ُتقِـض  دَـقَف  (10) .َِکتّنُس ِلاَمِعتـسا  َو  َکِضوُُرف ، ِدُهاَعَت  نَع  ِماَِمتهِالِاب  ِینَلغَـشت  َال  َو  ( 9)
ِشرَعلا اَذ  اَی  َکنِم ، ُهبِجوَتـسَأ  َمل  نِإ  َِکلَذ َو  ِیب  لَعفاَف  ، ِهِیف ُتعَقَو  اَم  ِعفَد  َو  ِِهب ، ُتِینُم  اَم  ِفشَک  یَلَع  ُرِداَقلا  َتنَأ  َو  ًاّمَه ، ّیَلَع  َثَدَـح 

.ِمیِظَعلا
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.رادم زاب  دوخ  ّتنس  ماجنا  تابجاو و  تیاعر  زا  هودنا  مغ و  ببس  هب  ارم  و  ( 9)

هچنآ عفد  رب  وت  ما و  هتشگ  رپ  هودنا  مغ و  زا  هداد  خر  میارب  هچنآ  زا  مرادن و  ار  هدیسر  نم  رب  هچنآ  تقاط  نم ، راگدرورپ  يا  ( 10)
هتـسیاش وت  بناج  زا  هچ  رگا  .هد  ماجنا  نم  يارب  ار  نآ  سپ  .ییاناوت  ما  هداتفا  نآ  رد  هچنآ  ندرک  فرطرب  ما و  هدـش  راتفرگ  نآ  هب 

.گرزب تخت  شرع و  بحاص  يا  متسین ، نآ 
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ِلاَعفَألا ّماَذَم  ِقاَلخَألا َو  ِئّیَس  ِهِراَکَملا َو  َنِم  ِهَذاَعِتساِلا  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 8)

َو ُِقلُخلا ، ِهَساَکَش  َو  ِهَعاَنَقلا ، ِهِّلق  َو  ِربّصلا ، ِفعَـض  َو  ِدَسَحلا ، ِهَبَلَغ  َو  ِبَضَغلا ، ِهَروَس  َو  ِصرِحلا ، ِناَجَیَه  نِم  َِکب  ُذوُعَأ    ّ ِینإ ّمُهّللأ  ( 1)
َو ّقَحلا ، یَلَع  ِلِطاَبلا  ِراَثیِإ  َو  ِهَفلُکلا ، ِیطَاَعت  َو  ِهَلفَغلا ، ِهَنِـس  َو  يَدُـهلا ، ِهََفلاَُخم  َو  يَوَهلا ، ِهََعباَـتُم  َو  ( 2) ِهّیِمَحلا ِهَکَلَم  َو  ِهَوهّشلا ، ِحاَحلِإ 

َتَحت نَِمل  ِهَیَالِولا  ِءوُس  َو  َنیّلِقُملِاب ، ِءاَرزِإلا  َو  َنیِِرثکُملا ، ِهاَـهاَبُم  َو  ( 3) .ِهَعاّطلا ِراَبِکتسا  َو  ِهَیِصعَملا ، ِراَغِصتسا  َو  ِمَثأَملا ، یَلَع  ِراَرـصِإلا 
ِیف َلوُقَن  وَأ  ّقَِحب ، اََنل  َسَیل  اَم  َموَُرن  وَأ  ًافوُهلَم ، َلُذـَخن  وَأ  ًاـِملاَظ ، َدُـضعَن  نَأ  وَأ  ( 4) اَنَدنِع َهَفِراَعلا  َعَنَطصا  ِنَِمل  ِرکّـشلا  ِكَرت  َو  اَنیِدیَأ ،
ِءوُس نِم  َکـِب  ُذوـُعَن  َو  ( 6) اَِـنلاَمآ ِیف  ّدُـمَن  َو  اَِـنلاَمعَِأب ، َبِـجُعن  نَأ  َو  ٍدَـحَأ ، ّشِغ  یَلَع    َ ِيَوـطَنن نَأ  َکـِب  ُذوـُعَن  َو  ( 5) ٍملِع ِریَِغب  ِمـلِعلا 

ِلُواَـنَت نِم  َکـِب  ُذوـُعَن  َو  ( 7) ُناَطلّـسلا اَنَمّـضَهَتَی  وَأ  ُناَـمّزلا ، اَـنَبُکنَی  وَأ  ُناَطیّـشلا ، اَـنیَلَع  َذِوحَتـسَی  نَأ  َو  ِهَریِغّـصلا ، ِراَِـقتحا  َو  ِهَریِرّـسلا ،
ِریَغ یَلَع  ٍهَتیِم  َو  ٍهّدِش ، ِیف  ٍهَشیِعَم  نِم  َو  ِءاَفکَألا ، َیلِإ  ِرقَفلا  َنِم  َو  ِءاَدعَألا ، ِهَتاَمَش  نِم  َِکب  ُذوُعَن  َو  ( 8) ِفاَفَکلا ِناَدِقف  نِم  َو  ِفاَرسِإلا ،

ِلوـُلُح َو  ِباَوـّثلا ، ِناَـمرِح  َو  ِبآَـملا ، ِءوُـس  َو  ِءاَقّـشلا ، یَقـشَأ  َو  يَربُـکلا ، ِهَبیِـصُملا  َو  یَمظُعلا ، ِهَرـسَحلا  َنِم  َکـِب  ُذوـُعَن  َو  ( 9  ) .ٍهّدُع
.َنیِمِحاّرلا َمَحرَأ  اَی  ِتاَنِمؤُملا ، َنِینِمؤُملا َو  َعیِمَج  َِکتَمحَِرب َو  َِکلَذ  ّلُک  نِم  ِینِذَعأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 10) ِباَقِعلا
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دنسپان ياهرادرک  دب و  قالخا  اه و  یتخس  زا  ادخ ) هب   ) ندرب هانپ  رد  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  ياهاعد  زا  (8)

دب تعانق و  یتساک  ییابیکش و  یتسس  دسح و  یگریچ  مشخ و  تّدش  صرح و  ندش  هتخیگنارب  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ  ( 1)
ّتیبصع هبلغ  توهش و  يور  هدایز  یقلخ و 

قـح و رب  لـطاب  نداد  يرترب  تّقـشم و  اـب  ِراـک  نداد  ماـجنا  تلفغ و  باوـخ  يراگتـسر و  تفلاـخم  سوـه و  اوـه و  يوریپ  و  ( 2)
یگدنب تعاط و  ندرمش  گرزب  ینامرفان و  ندرمش  کچوک  هانگ و  رب  يراشفاپ 

هدرک یکین  ام  هب  هک  یسک  زا  یساپسان  ناتسدریز و  اب  يراتفردب  ناتسد و  یهت  ندرک  ریقحت  نادنمتورث و  یشورفرخف  و  ( 3)

نتـشاد نودـب  ای  میهاوخب  تسین  ام  ّقح  هچنآ  ای  مینادرگ  راوخ  ار  يا  هدـید  متـس  هکنآ  ای  مینک  کـمک  ار  يرگمتـس  هکنیا  اـی  ( 4)
.مییوگب نخس  یهاگآ 

زارد ار  نامیاهوزرآ  میـشاب و  دنـسپدوخ  نامیاهراک  رد  میـشاب و  هتـشاد  یـسک  هب  تنایخ  دـصق  هکنیا  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و  ( 5)
.مینک

یتخـس راچد  ار  ام  هنامز  ای  دـبای  تسد  ام  رب  ناطیـش  هکنیا  کچوک و  هانگ  ندرمـش  زیچان  دـب و  ّتین  زا  وت  هب  میرب  یم  هاـنپ  و  ( 6)
.دنک متس  ام  هب  هاشداپ  ای  دیامن 

.یفاک يزور  نتفاین  زا  فارسا و  ماجنا  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و  ( 7)

.یناهگان گرم  زا  یتخس و  رد  یگدنز  زا  ناعون و  مه  هب  يدنمزاین  زا  نانمشد و  شنزرس  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و  ( 8)

شاداپ زا  یگرهب  یب  تشونرس و  يدب  یتخب و  هریت  نیرتدب  تبیـصم و  نیرت  گرزب  گرزب و  ترـسح  زا  وت  هب  میرب  یم  هانپ  و  ( 9)
.رفیک ندمآ  دورف  و 

يا .هد  هانپ  دش  هتفگ  هچنآ  زا  تتمحر  هب  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  همه  ارم و  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 10)
.نانابرهم نیرت  نابرهم 
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ُهُلاَلَج ّلَج  ِهّللا  َنِم  ِهَرِفغَملا  ِبَلَط  یَلِإ  ِقاَیِتشاِلا  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 9)

َنَیب اَنفَقَو  یَتَم  ّمُهّللأ َو  ( 2) ِراَرـصِإلا َنِم  َکِهوُرکَم  نَع  اَنلِزَأو  َِهبّوتلا ، َنِم  َِکبُوبحَم  َیلِإ  اَنّریَـص  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 1)
، اّنَع اَمُهُدَحَأ  َکیِضُری  ِنیّمَِهب  اَنمَمَه  اَذِإ  َو  ( 3) ًءاََقب اَمِِهلَوطَأ  ِیف  ََهبّوتلا  ِلَعجا  َو  ًءاَنَف ، اَمِهِعَرسَِأب  َصقّنلا  ِِعقوَأَف  ، اَینُد وَأ  ٍنیِد  ِیف  ِنیَصقَن 
اَنِـسوُُفن َو َنَیب  َِکلَذ  ِیف  ّلَُـخت  اـَل  َو  ( 4) اَنیَلَع َکُطِخـُسی  اّمَع  اَنَتُّوق  نِهوَأ  َو  اّنَع ، َکیِـضُری  اَم  َیلِإ  اَِنب  لِـمَف  ، اَـنیَلَع ُرَخـآلا  َکُطِخـُسی  َو 
َو اَنَتیََنب ، ِنهَولا  یَلَع  َو  اَنَتقَلَخ ، ِفعّـضلا  َنِم  َّکنِإ  ّمُهّللأ َو  ( 5) َتمِحَر اَم  ّالِإ  ِءوّسلِاب  ٌهَراّمَأ  ، َتقّفَو اَم  ّالِإ  ِلِطاَبِلل  ٌهَراَتُخم  اَّهنِإَف  ، اَـهِراَِیتخا

اَِنبُوُلق َراَصبَأ  ِمعَأ  َو  َكِدیِدسَِتب ، اَندّدَس  َو  َکِقِیفوَِتب ، اَندّیَأَف  (6) َِکنوَِعب ّالِإ  اََنل  َهُّوق  َال  َو  َِکتّوُِقب ، ّالِإ  اََنل  َلوَح  اَلَف  اَنَتأَدَتبا ، ٍنیِهَم  ٍءاَم  نِم 
ِتاَسَمَه لَـعجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـصَف  ّمُهّللأ  ( 7  ) َِکتَیِـصعَم ِیف  ًاذوُُفن  اَنِحِراَوَج  نِم  َیِـشل ٍء  لَعَجت  َال  َو  َکَتّبَحَم ، ََفلاَـخ  اّـمَع 

َال َو  َكَءاَزَج ، اَِهب  ّقِحَتـسَن  ٌهَنَـسَح  اَنَتوُفَت  َال  یّتَح  َِکباََوث  ِتاَبِجُوم  ِیف  اَِنتَنِـسلَأ  ِتاَجََهل  َو  اَِنُنیعَأ ، ِتاَحََمل  اَِنئاَضعَأ َو  ِتاَکَرَح  َو  اَِـنبُوُلق ،
.ََکباَقِع اَِهب  ُبِجوَتسَن  ٌهَئّیَس  اََنل  یَقبَت 
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تّزع اب  ِگرزب  يادخ  زا  شزرمآ  بلط  هب  قایتشا  رد  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  ياهاعد  زا  (9)

، تسوت دنسپان  هچنآ  رب  رارـصا  زا  ار  ام  ربب و  دوخ  هدیدنـسپ  هبوت  يوس  هب  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 1)
.رادب رود 

هکنآ رد  ار  تشگزاب  تسا و  رذـگدوز  هک  نآ  رد  ار  نایز  سپ  .ایند  اـی  نید  رد  میتفرگ  رارق  ناـیز  ود  نیب  هاـگره  ادـنوادخ و  ( 2)
.هد رارق  تسا  ینالوط  شماود 

هب ار  ام  سپ  دروآ ، یم  مشخ  هب  ام  رب  ار  وت  يرگید  دزاس و  یم  دونـشوخ  ام  زا  ار  وت  یکی  میتفرگ ، میمـصت  راک  ود  رب  نوچ  و  ( 3)
.نک تسس  دزاس  یم  نیگمشخ  ام  رب  ار  وت  هک  يراک  زا  ار  نامناوت  نادرگرب و  دزاس  یم  دونشوخ  ام  زا  ار  وت  هک  راک  نآ 

دنک یم  رما  يدب  هب  و  یهد ، قیفوت  وت  رگم  دنیزگ  یمرب  ار  لطاب  نآ  نوچ  راذـگم ، او  دوخ  رایتخا  هب  ار  ام  سوفن  هاگنآ ، رد  و  ( 4)
.ینک محر  وت  رگم 

زج ام  يارب  یشبنج  سپ  .يا  هدومن  نامزاغآ  زیچان  بآ  زا  يا و  هداهن  انب  یتسس  رب  يا و  هدیرفآ  یناوتان  زا  ار  ام  وت  ادنوادخ و  ( 5)
.تسین وت  يرای  هب  زج  ام  يارب  ییورین  وت و  تردق  هب 

تـسوت یتسود  فالخرب  هچنآ  زا  ار  ام  لد  مشچ  نادرگ و  مدق  تباث  دوخ  تسار  هار  هب  هد و  ییاناوت  دوخ  قیفوت  هب  ار  ام  سپ  ( 6)
.نک ریذپانذوفن  تا  ینامرفان  رد  ار  ام  ياضعا  نادرگ و  روک 

یمـشچریز ياه  هاگن  نام و  ياضعا  ياه  شبنج  نامیاه و  لد  ياـهزار  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  ادـنوادخ  ( 7)
وت شاداپ  راوازـس  نآ  ببـس  هب  هک  یکین  راک  ات  هد ، رارق  دوش  وت  شاداپ  ثعاب  هچنآ  رد  ار  نامیاه  ناـبز  نانخـس  ناـم و  ناگدـید 

.دنامن ام  يارب  میوش  وت  باذع  بجوتسم  نآ  هلیسو  هب  هک  يدب  راک  و  دورن ، نامتسد  زا  میوش 
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یَلاَعَت ِهّللا  یَلِإ  ِإَجّللا  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 10)

ُّهنِإَف ، َكِزُواَجَِتب َِکباَذَع  نِم  اَنرِجَأ  َو  َکّنَِمب ، َكَوفَع  اََنل  لّهَسَف  (2) َِکلدَِعبَف اَنبّذَُعت  أَشَت  نِإ  َو  َِکلـضَِفبَف ، اّنَع  ُفعَت  أَشَت  نِإ  ّمُهّللأ  ( 1)
ِءاَرَقُفلا ُرَقفَأ  اـَنَأ  َو  َکیَدَـی ، َنـَیب  َكُداَـبِع  ُنـَحن  ، اَـه ، ِءاَِـینغَألا   ّ ِیَنغ اَـی  ( 3) َكِوفَع َنوُد  اـّنِم  ٍدَـحَِأل  َهاََـجن  اـَل  َو  َِکلدَِـعب ، اََـنل  َهَقاَـط  اـَل 

َیلِإَف (4) َکَلضَف َدَفرَتسا  ِنَم  َتمَرَح  َو  َِکب ، َدَعسَتسا  ِنَم  َتیَقـشَأ  دَق  َنوُکَتَف  ، َکِعنَِمب اَنَءاَجَر  عَطقَت  َال  َو  َکِعـسُِوب ، اَنَتَقاَف  ُربجاَف  ، َکَیلِإ
َنیِذـّلا ِءوّسلا  ُلهَأ  َو  مُهََتباَجِإ ، َتبَجوَأ  َنیِذـّلا  َنوّرَطـضُملا  ُنَحن  َکَناَحبُـس  ، َِکبَاب نَع  اَُنبَهذَـم  َنیَأ  َیلِإ  َو  َکنَع ، اَُـنبَلَقنُم  ٍذـِئَنیِح  نَم 
َثاَغَتسا ِنَم  ُثوَغ  َو  َکَمَحرَتسا ، ِنَم  ُهَمحَر  َِکتَمَظَع  ِیف  َِکب  ِرُومُألا  َیلوَأ  َو  َِکتّیِشَِمب ، ِءاَیـشَألا  ُهَبـشَأ  َو  ( 5) مُهنَع َفشَکلا  َتدَعَو 

یَلَع ُهاَـنعَیاَش  ذِإ  اـَِـنب  َتِمـَـش  دـَـق  َناَطیـّـشلا  ّنِإ  ّمُـهّللأ  ( 6  ) َکیَدَـی َنـَیب  اَنـَـسُفنَأ  اَـنحَرَط  ذِإ  اَِـننغَأ  َو  َکـَیلِإ ، اَنَعّرـَـضَت  مَحراَـف  ، َکـِب
.َکَیلِإ ُهنَع  اَِنتَبغَر  َو  ََکل ، ُهاّیِإ  اَنِکَرت  َدَعب  اَِنب  ُهتِمُشت  َال  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، َِکتَیِصعَم
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لاعتم دنوادخ  هب  ندرب  هانپ  رد  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  ياهاعد  زا  ( 10)

.تسوت تلادع  زا  ینک ، باذع  ار  ام  یهاوخب  رگا  تسوت و  ناسحا  زا  ییاشخبب ، ار  ام  یهاوخ  رگا  ادنوادخ  ( 1)

ار وت  تلادع  تقاط  ام  اریز  .زاس  نمیا  تباذع  زا  ار  ام  دوخ ، تشذگ  هب  نادرگ و  ناسآ  ام  رب  ار  تشیاشخب  دوخ ، ّتنم  هب  سپ  ( 2)
.میبای یمن  تاجن  ام  زا  کی  چیه  وت ، شیاشخب  نودب  میرادن و 

هب ار  اـم  زاـین  سپ  ماوت ، هب  نادـنمزاین  نیرتدـنمزاین  نم  میاوـت و  هاگـشیپ  رد  تناگدـنب  اـم  کـنیا  نازاـین ، یب  نیرتزاـین  یب  يا  ( 3)
يا و هدرک  تخبدـب  هتـساوخ ، یتـخبکین  وت  زا  هک  یـسک  هنرگو  .نکم  دـیماان  ار  اـم  شیوخ ، عنم  هب  نک و  فرطرب  دوخ  يرگناوـت 

.يا هدومن  مورحم  هتساوخ ، ششخب  تناسحا  زا  هکنآ 

میناگدـنام رد  ام  وت ! یهّزنم  كاپ و  میور ؟ اجک  هب  وت  هناخ  ِرد  زا  و  میروآ ؟ ور  یـسک  هچ  هب  وت  بناج  زا  ماـگنه  نیا  رد  سپ  ( 4)
.يا هداد  هدعو  ار  اهنآ  يراتفرگ  عفر  هک  میناراتفرگ  ام  يا و  هدنادرگ  بجاو  ار  اهنآ  تباجا  هک 

کمک هتساوخ و  تمحر  وت  زا  هکنآ  رب  تسا  ششخب  تا ، يراوگرزب  هب  اهراک  نیرتراوازس  تا و  هدارا  هب  اهزیچ  نیرت  هیبش  و  ( 5)
یب میا ، هدنکفا  وت  هاگـشیپ  رد  ار  شیوخ  نوچ  نک و  محر  تهاگرد  هب  ام  يراز  هب  سپ  .هدـیبلط  یکمک  وت  زا  هک  تسا  یـسک  هب 

.نادرگ نامزاین 

تسرف و دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  .درک  تتامش  ار  ام  وا  میدومن ، یهارمه  ار  ناطیـش  وت ، زا  ینامرفان  رب  نوچ  ادنوادخ  ( 6)
.دنادرگ داش  ار  وا  هک  ناسرن  ام  هب  یهودنا  میدروآ ، يور  وت  هاگرد  هب  میدرک و  يرود  وا  زا  وت  رطاخ  هب  هکنآ  زا  سپ 
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ِریَخلا ِِمتاَوَِخب  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 11)

لَغـشا َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ، َنیِعیِطُمِلل ٌهاََجن  ُُهتَعاَط  نَم  اَی  َو  َنیِرِکاّشِلل ، ٌزوَف  ُهُرکُـش  نَم  اَی  َو  َنیِرِکاّذـِلل ، ٌفَرَـش  ُهُرکِذ  نَم  اَی  ( 1)
نِم ًاغاَرَف  اََنل  َترّدَـق  نِإَف  ( 2) .ٍهَعاَط ّلُک  نَع  َِکتَعاَِطب  اَنَحِراَوَج  َو  ٍرکُـش ، ّلُک  نَع  َكِرکُِـشب  اَنَتَنِـسلَأ  َو  ٍرکِذ ، ّلُک  نَع  َكِرکِِذب  اََنبُوُلق 

، اَِنتاَئّیَس ِرکِذ  نِم  ٍهَِیلاَخ  ٍهَفیِحَِصب  ِتاَئّیّسلا  ُباّتُک  اّنَع  َفِرَصنَی  یّتَح  ٌهَمأَس ، ِهِیف  اَنُقَحَلت  َال  َو  ٌهَِعبَت ، ِهِیف  اَنُکِرُدت  َال  ٍهَماَلَـس  َغاَرَف  ُهلَعجاَف  ٍلغُش 
اَنتَرَضحَتسا َو  اَنِراَمعَأ ، ُدَدُم  تَمّرَـصَت  َو  اَِنتاَیَح ، ُماّیَأ  تَضَقنا  اَذِإ  َو  ( 3) اَِنتاَنَسَح نِم  اُوبَتَک  اَِمب  َنیِروُرسَم  اّنَع  ِتاَنَـسَحلا  ُباّتُک  ّیلَوَتَی  َو 

اَنُِفقُوت َال  ًَهلُوبقَم  ًَهبَوت  اَِنلاَمعَأ  ُهَبَتَک  اَنیَلَع  ِیـصُحت  اَم  َماَتِخ  لَعجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، اَِهَتباَجِإ نِم  اَـهنِم َو  ّدـُب  اـَل  ِیّتلا  َکـُتَوعَد 
.َكِداَبِع َراَـبخَأ  ُولبَت  َموَی  ِداَهـشَألا ، ِسوُءُر  یَلَع  ُهَترَتَس  ًارتِس  اـّنَع  فِشکَت  اـَل  َو  ( 4) .اَهاَنفَرَتقا ٍهَیِـصعَم  َال  َو  ُهاَنحَرَتجا ، ٍبنَذ  یَلَع  اَهَدـَعب 

.َكاَداَن نَِمل  ٌبیِجَتسُم  َو  َكاَعَد ، نَِمب  ٌمیِحَر  َّکنِإ  (5)
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يریخ هب  تبقاع  رد  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  ياهاعد  زا  (11)

يارب وا  تعاطا  هک  يا  تسا و  يزوریپ  نارازگ  ساپس  يارب  وا  ساپـس  هک  يا  تسا و  یگرزب  ناگدننک  دای  يارب  وا  دای  هک  يا  ( 1)
ساپـس هب  ار  ام  ياه  نابز  يدای و  ره  زا  دوخ  دای  هب  ار  ام  ياه  لد  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  تسا ، ییاـهر  ناربناـمرف 

.زاس لوغشم  یتعاطا  ره  زا  دوخ  تعاطا  هب  ار  ام  ياضعا  یساپس و  ره  زا  دوخ 

هب يا  یگتسخ  دریگن و  ار  ام  یهانگ  نآ  رد  هک  هد  رارق  یتسردنت  اب  ار  نآ  سپ  يا ، هدومن  رّدقم  راک  زا  تغارف  ام  يارب  رگا  و  ( 2)
زا هچنآ  ببـس  هب   - اه یبوخ  ناگدنـسیون  دندرگزاب و  ام  دزن  زا  تشز  رادرک  زا  یلاخ  يا  همان  اب  اه  يدب  ناگدنـسیون  ات  .دـسرن  ام 

.دندرگرب نامداش  دنا - هتشون  ام  ياه  یکین 

نتفریذپ زج  يا  هراچ  هک   - وت توعد  ار  ام  دش و  يرپس  نامرمع  تاقوا  دیـسر و  رـس  هب  ام  یناگدـنز  ياهزور  هک  ماگنه  نآ  و  ( 3)
هبوت دنرامـش ، یم  ام  يارب  نامیاهراک  ناگدنـسیون  هچنآ  نایاپ  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  دـناوخارف ، تسین - نآ 

.ینکن خیبوت  هدش  ماجنا  ینامرفان  هانگ و  رب  نآ  زا  سپ  ار  ام  هک  هد  رارق  هدش  هتفریذپ 

.ینک یم  راکشآ  ار  تناگدنب  رابخا  هک  يزور  نزن ، رانک  يا  هدناشوپ  ار  ام  نآ  اب  هک  يا  هدرپ  ناهاوگ ، ربارب  رد  و  ( 4)

.دنز ادص  ار  وت  هک  ره  يارب  يا  هدننک  تباجا  دَناوخ و  ار  وت  هک  ره  هب  ینابرهم  وت  هک  یتسرد  هب  ( 5)
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یَلاَعَت ِهّللا  یَلِإ  ِهَبوّتلا  ِبَلَط  ِفاَرِتعاِلا َو  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 12)

 ٌ یَهن َو  ُهـنَع ، ُتأَـطبَأَف  ِهـِب  َترَمَأ  ٌرمَأ  ُِیُنبجَحی  (2) ٌهَدِـحاَو ٌهّلَخ  اَهیَلَع  ِینُودَـحت  َو  ٌثاََـلث ، ٌلاَـلِخ  َکـَِتلَأسَم  نَع  ُِیُنبجَحی  ُّهنِإ  ّمُهّللأ  ( 1)
َلَبقَأ نَـم  یَلَع  َُکلّـضَفَت  َکـَِتلَأسَم  یَلَع  ِینُودَـحی  َو  ( 3) .اَهِرکُـش ِیف  ُترّـصَقَف  ّیَلَع  اَِـهب  َتمَعنَأ  ٌهَمِعن  َو  ِهَیلِإ ، ُتعَرـسَأَف  ُهـنَع  ِیَنتَیَهن 
ِباَِبب ٌِفقاَو  ، ِیَِهلإ اَی  اَذ ، اـَنَأ  اَـهَف  (4) ٌءاَدـِتبا َکِمَِعن  ّلُک  ذِإ  َو  ٌلّـضَفَت ، َکـِناَسحِإ  ُعیِمَج  ذِإ  ، َکـَیلِإ ِهّنَظ  ِنسُِحب  َدَـفَو  َو  َکـَیلِإ ، ِهِهجَِوب 

ّالِإ َِکناَسحِإ  َتقَو  ِملـسَتسَأ  َمل  ّیَنِأب  ََکل  ّرِقُم  (5) ِلیِعُملا ِِسئاَبلا  َلاَؤُس  ِّینم  ِءاَیَحلا  یَلَع  َُکِلئاَس  َو  ِلِیلّذـلا ، ِِملـسَتسُملا  َفُوقُو  َكّزِع 
لَه ُتبَسَتکا َو  اَم  ِءوُِسب  َكَدنِع  ِيرَاِرقإ  ، ِیَِهلإ اَی  ُِینَعفَنی ، لَهَف  (6) .َِکناَِنتما ِنِم  اَهّلُک  ِتَالاَحلا  ِیف  ُلخَأ  َمل  َو  َِکناَیـصِع ، نَع  ِعاَلقِإلِاب 

.َکـُتقَم   َ يَاُـعد ِتـقَو  ِیف  ِیَنِمَزل  مَأ  َکَطخـُـس  اَذـَـه  ِیمَاَـقم  ِیف  ِیل  َتـبَجوَأ  مَأ  ُتـبَکَترا  اَـم  ِحــِیبَِقب  َکـَل  ِیفَاِرتـعا  َکـنِم  ِیِنیُجنی 
.ِّهبَر ِهَمرُِحب  ّفِخَتسُملا  ِهِسفَِنل  ِِملاّظلا  ِلِیلّذلا  ِدبَعلا  َلاَقَم  ُلُوقَأ  َلب  ، َکَیلِإ َِهبّوتلا  َبَاب  ِیل  َتحتَف  دَق  َکنِم َو  ُسَأیَأ  َال  َکَناَحبُس ، (7)
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یلاعت يادخ  يوس  هب  تشگزاب  تساوخرد  هانگ و  هب  رارقا  رد  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  ياهاعد  زا  ( 12)

.دنار یم  نآ  رب  ارم  تلصخ  کی  دراد و  یمزاب  وت  زا  تساوخرد  زا  ارم  تلصخ  هس  ادنوادخ  ( 1)

هب نم  یتـشاد و  زاـب  نآ  زا  ارم  هک  يراـک  و  مدرک ، يدـنک  نآ  ماـجنا  رد  نم  يداد و  ناـمرف  نآ  هب  هک  يرما  ارم ، دراد  یمزاـب  ( 2)
.مدرک یهاتوک  نآ  يرازگرکش  رد  نم  يدیشخب و  نم  هب  هک  یتمعن  متفاتش و  نآ  يوس 

یکین همه  نوچ  .دیآ  وت  يوس  هب  کین  نامگ  اب  دَروآ و  وت  هب  ور  هکنآ  هب  وت  لّضفت  وت ، زا  تساوخرد  هب  ارم  دـنک  یم  راداو  و  ( 3)
.تسا ادتبا  وت  ياه  تمعن  همه  تسا و  لّضفت  يور  زا  وت  ياه 

یتـسد یهت  دـننامه  ما  یگدنمرـش  دوجو  اـب  .ما و  هداتـسیا  راوخ ، يربناـمرف  نوچمه  وـت  تّزع  هاـگرد  هب  نم ، يادـخ  يا  سپ  ( 4)
.مراد تساوخرد  وت  زا  دنملایع 

هرهب یب  وت  ناسحا  زا  لاح  همه  رد  ما و  هدربن  نامرف  وت ، تیـصعم  زا  يراددوخ  اب  زج  تناـسحا ، ماـگنه  هکنیا  هب  منک  یم  رارقا  ( 5)
.ما هدوبن 

هچنآ یتشز  هب  وت  هاگرد  رد  مفارتعا  اـیآ  و  دـهد ؟ یم  دوس  ارم  ما ، هداد  ماـجنا  هک  يا  يدـب  هب  رارقا  وت  دزن  اـیآ  نم  يادـخ  يا  ( 6)
ینمـشد مناوخ ، یم  ار  وت  هک  یماگنه  ای  يا ؟ هداد  رارق  نم  رب  ار  دوخ  مشخ  مهاگیاج  رد  ای  دـیامن ؟ یم  اهر  ارم  ما ، هدـش  بکترم 

؟ تسا هتشگ  مزال  ارم  تا 

متـس دوخ  هب  هک  راوخ  يا  هدـنب  دـننامه  هکلب  .موش  یمن  دـیماان  يا ، هدوشگ  میور  هب  ار  هبوت  ِرد  هک  وت  زا  وـت ، یهّزنم  كاـپ و  ( 7)
.میوگ یم  نخس  هدرمش  کبس  ار  شراگدرورپ  تمرح  هدومن و 
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َال ُّهنَأ  َنَقیَأ  َو  تَهَتنا ، ِدَق  ِرُمُعلا  َهَیاَغ  تَضَقنا َو  ِدَـق  ِلَمَعلا  َهّدـُم  يَأَر  اَذِإ  یّتَح  ّتلَوَف  ُهُماّیَأ  تََربدَأ  َو  ّتلَجَف ، ُُهبُونُذ  تَمُظَع  يِذـّلأ  ( 8)
ٍِلئاَح ٍتوَِصب  َكاَعَد  ُّمث  ِیَقن ّ،  ٍرِهاَط  ٍبلَِقب  َکَیلِإ  َماَقَف  ، ََهبّوتلا ََکل  َصَلخَأ  َو  َِهباَنِإلِاب ، َكاّقََلت  ، َکنَع َُهل  َبَرهَم  َال  َو  َکنِم ، َُهل  َصیِحَم 
َمَحرَأ اَِیب  َكوُعدَـی  ، ِهیّدَـخ ُهُعُومُد  تَقّرَغ  َو  ِهیَلجِر ، ُُهتَیـشَخ  تَشَعرَأ  دَـق  یَنَثناَف ، ُهَسأَر  َسّکَن  َو  یَنَحناَف ، َکـَل  َأَـطأَطَت  دَـق  ( 9  .ّ) ِیَفخ

ُهاَضِر نَم  اَی  َو  ِِهتَمِقَن ، نِم  ُرثکَأ  ُهُوفَع  نَم  اَی  َو  َنوُرِفغَتـسُملا ، ِِهب  َفاَطَأ  نَم  َفَطعَأ  اَی  َو  َنوُمِحرَتسُملا ، َُهباَتنا  ِنَم  َمَحرَأ  اَی  َو  َنیِمِحاّرلا ،
َِهبّوتلِاب َو مُهَدِساَف  َحَلصَتسا  ِنَم  اَی  َو  َِهباَنِإلا ، َلُوبَق  ُهَداَبِع  َدّوَع  نَم  اَی  َو  ِزُواَّجتلا ، ِنسُِحب  ِهِقلَخ  َیلِإ  َدّمََحت  نَم  اَی  َو  ( 10) .ِهِطَخَس نِم  ُرَفوَأ 

ِِهلّـضَفَِتب ِهِسفَن  یَلَع  مُهَدَعَو  نَم  اَی  َو  ِءاَعّدلا ، ََهباَجِإ  مَُهل  َنِمَـض  نَم  اَی  َو  ِرِیثَکلِاب ، مُهَلِیلَق  یَفاَک  نَم  َو  ِریِـسَیلِاب ، مِِهلِعف  نِم    َ ِیَـضر نَم  اَی 
َکَیلِإ َباَت  نَم  ِمَلظَِأب  اَنَأ  اَم  َو  ُهنِم ، َتِلبَقَف  َکَیلِإ  َرَذَـتعا  ِنَم  ِمَولَِأب  اَنَأ  اَم  َو  َُهل ، َترَفَغَف  َكاَصَع  نَم  یَـصعَِأب  اَنَأ  اَم  ( 11) .ِءاَزَجلا َنسُح 

.ِهِیف َعَقَو  اّـمِم  ِءاَـیَحلا  ِِصلاَـخ  ، ِهیَلَع َعَمَتجا  اّـمِم  ٍقِفـشُم  ، ُهنِم َطَرَف  اَـم  یَلَع  ٍمِداـَن  ََهبَوت  اَذَـه  ِیمَاَـقم  ِیف  َکـَیلِإ  ُبوـُتَأ  (12) .ِهیَلَع َتدُعَف 
ِهَشِحاَفلا ِتاَیاَنِجلا  َلاَِمتحا  ّنَأ  َو  َُکبِعصَتسَی ، َال  ِلِیلَجلا  ِمثِإلا  ِنَع  َزُواَّجتلا  ّنَأ  َو  َکُمَظاَعَتَی ، َال  ِمیِظَعلا  ِبنّذلا  ِنَع  َوفَعلا  ّنَِأب  ٍِملاَع  (13)

نِم َکَیلِإ  ُأَربَأ  اَنَأ  َو  ( 14) .َراَفِغتـسِالا َمَِزل  َو  َراَرـصِإلا ، ََبناَج  َو  َکیَلَع ، َراَبِکتـسِالا  َكََرت  نَم  َکَیلِإ  َكِداَبِع  ّبَحَأ  ّنَأ  َو  َكُدّأَکَتَی ، َال 
.ُهنَع ُتزَجَع  اَم  یَلَع  َِکب  ُنیِعَتسَأ  َو  ِهِیف ، ُترّصَق  اَِمل  َكُرِفغَتسَأ  َو  ّرِصُأ ، نَأ  نِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو  َِربکَتسَأ ، نَأ 

1326 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2535 

http://www.ghaemiyeh.com


لمع نامز  دـنیب  یم  هکنیا  اـت  هدـش ، يرپس  هدرک و  تشپ  وا ) هب   ) شراـگزور تسا و  ینوزف  هب  ور  گرزب و  شناـهانگ  هک  نآ  ( 8)
هدروآ و يور  وت  هب  هبوت  اـب  .تسین  شیارب  وـت  زا  یهاـگزیرگ  هاـگهانپ و  هک  هدرک  رواـب  هدیـسر و  ناـیاپ  هب  رمع  تّدـم  هتـشذگ و 

.دناوخ یم  ار  وت  یناهنپ  هتسهآ  يادص  اب  هتساخرب و  وت  يوس  هب  هزیکاپ  كاپ و  یلد  اب  سپ  .دنک  یم  هبوت  وت  يارب  هناصلاخ 

قرغ شا  هنوگ  ود  هتخادـنا و  هزرل  هب  ار  شیاهاپ  سرت  و  هدـنکفا ، ریز  هب  جـک و  ار  شرـس  هدـش و  مخ  وت  يارب  ینتورف  لاح  اب  ( 9)
يا دنیآ و  یم  وا  دزن  یپرد  یپ  ناهاوخ  تمحر  هک  يا  هدنـشخب  يا  نانابرهم و  نیرت  نابرهم  يا  دنز : یم  ادـص  ار  وت  هدـش ، کشا 

زا وا  يدونـشوخ  هک  یـسک  يا  تسا و  رتشیب  شرفیک  زا  وا  شیاشخب  هکنآ  يا  دـندرگ و  یم  وا  درگ  ناهاوخ  شزرمآ  هک  ینابرهم 
.دشاب یم  رت  نوزفا  شمشخ 

هداد و تداع  ینامیشپ  لوبق  هب  ار  شناگدنب  هکنآ  يا  هتشاداو و  دوخ  ساپـس  هب  ار  شناگدیرفآ  کین ، تشذگ  اب  هکنآ  يا  و  ( 10)
شاداپ ار  ناشیا  ِمک  هکنآ  يا  هدـش و  دنـسرخ  ناشیا ، كدـنا  رادرک  زا  هکنآ  يا  هدرک و  حالـصا  ْهبوت  اب  ار  ناـشیا  دـساف  هکنآ  يا 

هدعو کین  شاداپ  دوخ ، لضف  هب  ار  ناشیا  هکنآ  يا  هدرک و  تنامـض  ناشیا  يارب  ار  اه  هتـساوخ  ندش  اور  هکنآ  يا  هداد و  ناوارف 
.تسا هداد 

هک تهاگـشیپ  هب  هدنروآ  رذع  زا  رت  هدیهوکن  .ما و  هدوبن  يا ، هدـیزرمآ  ار  وا  وت  هدرک و  وت  ینامرفان  هکنآ  زا  رتراکهانگ  نم  ( 11)
.مشاب یمن  يا ، هدومن  یکین  وا  هب  وت  هک  تهاگرد  هب  هدننک  هبوت  زا  رتراکمتس  .متسین و  يا ، هتفریذپ  ار  شرذع  وت 

هچنآ زا  .تسا و  نامیشپ  هدز ، رس  وا  زا  هچنآ  زا  هک  یسک  تشگزاب  مدرگ ، یم  زاب  وت  يوس  هب  ما ) هداتسیا  هک   ) ناکم نیا  رد  ( 12)
.تسا هدنمرش  تخس  هداتفا ، نآ  رد  هچنآ  زا  .ناسرت و  هدمآ ، درگ  وا  رب 

زا یشوپ  مشچ  تسین و  راوشد  وت  رب  رایسب ، تیصعم  زا  نتشذگرد  تسین و  گرزب  وت  رب  گرزب ، هانگ  شیاشخب  هک  دناد  یم  ( 13)
يراشفاپ دنکن و  یشکندرگ  وت  رب  هک  تسا  یسک  وت  دزن  تناگدنب  نیرت  بوبحم  و  دشاب ، یمن  تخس  وت  رب  تشز  رایسب  ياه  مرج 

.دهاوخ شزرمآ  هتسویپ  دنک و  كرت  ار  هانگ ) رب  )

شزرمآ وت  زا  مدرک ، یهاتوک  هچنآ  يارب  .مرب و  یم  هانپ  وت  هب  هانگ ) رب   ) رارصا زا  مرازیب و  تخـس  وت  رب  یـشکندرگ  زا  نم  و  ( 14)
.مبلط یم  يرای  وت  زا  مناوتان ، شماجنا  زا  هچنآ  ره  يارب  و  مهاوخ ، یم 
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ُلهَأ ُُهفاَـخَی  اّـمِم  ِینِرَجأ  َو  َکـنِم ، ُُهبِجوَتـسَأ  اّـمِم  ِِینفَاـع  َو  َکـَل ، ّیَلَع  ُبِـجَی  اَـم  ِیل  بَـه  َو  ِهـِلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُـهّللأ  ( 15)
(16) َكاَشاَح ، َكُریَغ ٌِرفاَغ  ِیبَنِذـل  َال  َو  َكاَوِس ، ٌبَلطَم  ِیَتجَاِحل  َسَیل  ِزُواَّجتلِاب ، ٌفوُرعَم  ، ِهَرِفغَمِلل ّوُجرَم  ، ِوفَعلِاب ِیَلم ٌء  َّکنِإَف  ، ِهَءاَسِإلا
، ِیَِتبَلط حِجنَأ  َو  ِیَتجَاح ، ِضقا  َو  ٍدّمَُحم ، ِلآ  ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ، ِهَرِفغَملا ُلهَأ  يَوقّتلا َو  ُلهَأ  َّکنِإ  ، َكاّیِإ ّالِإ  ِیسَفن  یَلَع  ُفاَخَأ  َال  َو 

.َنیَِملاَعلا ّبَر  َنیِمآ  ، ٌریِسَی َکیَلَع  َِکلَذ  َو  ٌریِدَق ، ٍءیَش  ّلُک  یَلَع  َّکنِإ  ، ِیسَفن َفوَخ  نِمآ  َو  ِیبَنذ ، رِفغا  َو 
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وت بناـج  زا  هچنآ  زا  ارم  .شخبب و  نم  هب  تسا ، بجاو  نم  رب  وـت  زا  هـچنآ  تـسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 15)
، شزرمآ يارب  و  ییاـناوت ، ندوـمن  شیاـشخب  رب  وـت  هک  هد ، مهاـنپ  دـنراد  تشحو  ناراکدـب  هچنآ  زا  نـک و  اـهر  متـسه  شراوازس 

.مرادن يا  هدنزرمآ  وت  زا  ریغ  مهانگ  يارب  تسین و  یتساوخرد  وت  زا  زج  متجاح  يارب  .يروهـشم  تشذگ  هب  تسوت و  هب  يراودیما 
.يرود هّزنم و  بویع  زا  وت 

دّمحم نادناخ  دّمحم و  رب  يزرمایب ، هک  يراوازس  دننک و  اورپ  وت  زا  هک  يراوازس  وت  اریز  .مسرت  یمن  وت  زا  زج  دوخ  رب  نم  و  ( 16)
ییاـناوت و زیچ  ره  هب  وت  اریز  .هد  ینمیا  ار  مسرت  زرماـیب و  ار  مهاـنگ  و  روآرب ، ار  متـساوخ  رد  نک و  اور  ار  متجاـح  تسرف و  دورد 

.نایناهج راگدرورپ  ریذپب ، .تسا  ناسآ  وت  رب  متساوخ  هچنآ 
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یَلاَعَت ِهّللا  یَلِإ  ِجِئاَوَحلا  ِبَلَط  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 13)

ُهاَیاَطَع ُرّدَُـکی  َال  نَم  اَی  َو  ( 4) ِناَمثَألِاب ُهَمَِعن  ُعِیبَی  َال  نَم  اَـی  َو  ( 3) ِتاَِبلّطلا ُلیَن  ُهَدـنِع  نَم  اَی  َو  ( 2) ِتاَجاَحلا ِبَلطَم  یَهَتنُم  اَـی  ّمُهّللأ  ( 1)
اَی َو  ( 8) ُِلئاَسَملا ُهَِنئاَزَخ  ِینُفت  َال  نَم  اَی  َو  ( 7) ُهنَع ُبَغُری  َال  ِهَیلِإ َو  ُبَغُری  نَم  اَی  َو  ( 6) ُهنَع یَنغَتُسی  َال  ِِهب َو  یَنغَتُسی  نَم  اَی  َو  ( 5) ِناَِنتمِالِاب

ِءاَنَغلِاب َتحّدَمَت  (11) .َنیِعاّدـلا ُءاَعُد  ِهیّنَُعی  َال  نَم  اَی  َو  ( 10) َنیِجاَتحُملا ُجـِئاَوَح  ُهنَع  ُعِطَقنَت  َال  نَم  اَی  َو  ( 9) ُِلئاَسَولا ُهَتَمکِح  ُلّدَُبت  َال  نَم 
َماَر َو  َكِدنِع ، نِم  ِِهتّلَخ  ّدَس  َلَواَح  نَمَف  (13) .َکَیلِإ ِرقَفلا  ُلهَأ  مُه  ِرقَفلا َو  َیلِإ  مُهَتبَسَن  َو  ( 12  ) مُهنَع یَنِغلا  ُلهَأ  َتنَأ  َکِقلَخ َو  نَع 
وَأ َکِقلَخ  نِم  ٍدَحَأ  َیلِإ  ِِهتَجاَِحب  َهّجََوت  نَم  َو  ( 14) .اَهِهجَو نِم  ُهَتَِبلَط  یَتَأ  َو  اَّهناَظَم ، ِیف  ُهَتَجاَح  َبَلَط  دَقَف  َِکب  ِهِسفَن  نَع  ِرقَفلا  َفرَص 

اَهنَع َرّصَق  دَق  ٌهَجاَح  َکَیلِإ  ِیل  ّمُهّللأ َو  ( 15) .ِناَسحِإلا َتوَف  َكِدنِع  نِم  ّقَحَتسا  َو  ِناَمرِحِلل ، َضّرَعَت  دَقَف  َکَنوُد  اَهِحُجن  َبَبَـس  ُهَلَعَج 
ٌّهلَز   َ ِیه َو  َکنَع ، ِِهتاَِبلَط  ِیف  ِینَغتَـسی  َال  َو  َکَیلِإ ، ُهَِجئاَوَح  ُعَفرَی  نَم  َیلِإ  اَهَعفَر  ِیـسَفن  ِیل  َتلّوَس  َو  ِیَِلیح ، اَهَنوُد  تَعّطَقَت  َو  ِيدُـهج ،

.َنِیِبنذُملا ِتاَرَثَع  نِم  ٌهَرثَع  َو  َنِیئِطاَخلا ، َِللَز  نِم 
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.هبترم دنلب  دنوادخ  زا  اه  تجاح  بلط  رد  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  ياهاعد  زا  (13)

.اهزاین ِتساوخرد  تیاهن  يا  ادنوادخ  ( 1)

.تسوا دزن  اه  هتساوخ  هب  ندیسر  هکنآ  يا  و  ( 2)

.دشورف یمن  اهب  هب  ار  شیاه  تمعن  هک  يا  و  ( 3)

.دزاس یمن  هریت  ار  شیاه  ششخب  نتشاذگ ، ّتنم  اب  هکنآ  يا  و  ( 4)

.دنوش یمن  زاین  یب  وا  زا  دندرگ و  یم  زاین  یب  وا  هب  هک  يا  و  ( 5)

.دنوش یمن  نادرگور  وا  زا  دنروآ و  یم  ور  وا  هب  هک  يا  و  ( 6)

.دزاس یمن  یناف  ار  وا  ياه  هنیجنگ  اه ، تساوخرد  هکنآ  يا  و  ( 7)

.دنک یمن  نوگرگد  ار  شتمکح  اهرازبا ، هکنآ  يا  و  ( 8)

.ددرگ یمن  عطق  وا  زا  نادنمزاین  ياه  تساوخرد  هکنآ  يا  و  ( 9)

.دنک یمن  هتسخ  ار  وا  نارگشیاین  ياعد  هکنآ  يا  و  ( 10)

.ییاهنآ زا  يزاین  یب  هتسیاش  دوخ  يا و  هدوتس  تناگدیرفآ  زا  يزاین  یب  هب  ار  دوخ  ( 11)

.دنشاب دنمزاین  وت  هب  هک  دنراوازس  ناشیا  يا و  هداد  تبسن  یتسدگنت  هب  ار  اهنآ  و  ( 12)

رد ار  شا  يدـنمزاین  نامگ  یب  دـهاوخب ، وت  هلیـسو  هب  ار  شجایتحا  ندرک  فرطرب  و  دـیوج ، وت  زا  ار  شرقف  عفد  هک  ره  سپ  ( 13)
.هدیسر دوخ  دارم  هب  شهار  زا  هدرک و  بلط  هتسیاب  هاگیاج 

رد ار  دوخ  نامگ  یب  دهد ، رارق  وت  ریغ  ار  نآ  ندـش  اور  ببـس  ای  دروآ  ور  وت  ِناگدـیرفآ  زا  یکی  هب  شتجاح  يارب  هک  ره  و  ( 14)
.هتشگ راوازس  ار  وت  ناسحا  نتفاین  هداد و  رارق  يدیماان  ضرعم 

نم سفن  هتسسگ و  نآ  ربارب  رد  ما  هناکریز  ياه  ییوج  هراچ  مرادن و  ار  شماجنا  ناوت  هک  مراد  یتجاح  وت  يوس  هب  ادنوادخ  ( 15)
نیا .دـیارآ و  یم  میارب  تسین ، زاـین  یب  وت  زا  شیاـه  هتـساوخ  رد  هدرک و  بلط  وـت  زا  ار  شیاـه  تجاـح  هک  یـسک  زا  ار  نآ  عـفر 

.تسا ناراکهانگ  ياه  نداتفا  زا  ینداتفا  ناراکاطخ و  ياه  شزغل  زا  یشزغل 
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ُتُلق َو  ( 17) .ِیَترَثع نَع  َكِدـیِدسَِتب  ُتصَکَن  ُتعَجَر َو  َو  ِیَّتلز ، نِم  َکِقِیفوَِتب  ُتضَهَن  َو  ِیَتلَفغ ، نِم  ِیل  َكِریِکذَِـتب  ُتهَبَتنا  ُّمث  ( 16)
ِیئَاَجر َکیَلَع  ُتدَفوَأ  َو  ِهَبغّرلِاب ، ، ِیَِهلإ اَی  َُکتدَـصَقَف ، (18) ٍمِدـعُم َیلِإ  ٌمِدـعُم  ُبَغرَی  ّینَأ  ًاجاَتُحم َو  ٌجاَتُحم  ُلَأسَی  َفیَک  َّیبر  َناَحبُس 

َال َکَمَرَک  ّنَأ  َو  َکِعـسُو ، ِیف  ٌریِقَح  َُکبِهوَتـسَأ  اَـم  َریِطَخ  ّنَأ  َو  َكِدـجُو ، ِیف  ٌریِـسَی  َکـُلَأسَأ  اَـم  َرِیثَک  ّنَأ  ُتِملَع  َو  ( 19) .َِکب ِهَقّثلِاب 
یَلَع َکـِمَرَِکب  ِیِنلمحا  َو  ِهـِلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـصَف  ّمُـهّللأ  ( 20) .ٍدَـی ّلُـک  نِم  یَلعَأ  اَـیاَطَعلِاب  َكَدَـی  ّنَأ  َو  ٍدَـحَأ ، ِلاَؤُس  نَع  ُقیِـضَی 

ََکلَأَس ٍِلئاَس  ِلّوَِأب  َال  َو  َعنَملا ، ّقِحَتسَی  َوُه  ُهَتیَطعَأَف َو  َکَیلِإ  َبِغَر  ٍبِغاَر  ِلّوَِأب  اَنَأ  اَمَف  ، ِقاَقِحتسِالا یَلَع  َِکلدَِعب  ِیِنلمَحت  َال  َو  ِلّضَفّتلا ،
ِیّعَرَِـضتل َو  ًابیِرَق ، ِیئَاِدـن  نِم  َو  ًابیُِجم ، ِیئَاُعِدـل  نُک  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 21) .َناَمرِحلا ُبِجوَتسَی  َوُه  ِهیَلَع َو  َتلَـضفَأَف 

َكاَوِس َیلِإ  اَهِریَغ  ِهِذَـه َو  ِیَتجَاح  ِیف  ِینّهَجُوت  َال  َو  َکنِم ، ِیَبَبـس  ُّتبَت  َال  َو  َکنَع ، ِیئَاَجر  عَطقَت  َال  َو  ( 22) .ًاعِماَس ِیتَوِصل  َو  ًامِحاَر ،
ِیف ِیل  َكِریِدقَت  ِنسُح  َریِـسَعلا َو  َِیل  َكِریِـسیَِتب  اَذَه  ِیِفقَوم  نَع  ِیلَاَوز  َلبَق  ِیلُؤس  ِلیَن  ِیَتجَاح َو  ِءاَضَق  ِیَِتبَلط َو  ِحُجِنب  ِیَّنلَوت  َو  ( 23)
ًابَبَـس ِیل َو  ًانوَع  َِکلَذ  لَعجا  َو  اَهِدَـمَِأل ، یَهَتنُم  َال  اَهِدـَبَِأل َو  َعاَطِقنا  َال  ًهَیِماَن  ًهَِمئاَد  ًهاَلَـص  ، ِِهلآ ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  َو  ( 24) ِرُومُألا ِعیِمَج 

َُکلضَف [ َكِدوُجُس ِیف  ُلوُقَت  ُدُجـسَت َو  ُّمث  َکَتَجاَح  ُرُکذَت  َو  اَذَک [ اَذَک َو  ّبَر  اَی  ِیَتجَاح  نِم  َو  ( 25) .ٌمیِرَک ٌعِساَو  َّکنِإ  ، ِیَِتبَلط ِحاَجَِنل 
.ًاِبئاَخ ِّینُدَرت  َال  نَأ  مِهیَلَع ، َُکتاَوَلَص  ، ِِهلآ ٍدّمَحُِمب َو  َِکب َو  َُکلَأسَأَف  ، ِیَّنلد َُکناَسحِإ  َو  ِیَنَسنآ ،
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.متشادرب تسد  مشزغل  زا  هتشگرب و  وت  ییامنهار  اب  متساخرب و  مندیزغل  زا  وت  قیفوت  اب  مدش و  هاگآ  متلفغ  زا  وت ، يروآدای  اب  ( 16)

؟ دروآور تسد  یهت  هب  تسد  یهت  اجک  و  دنک ؟ تساوخرد  دنمزاین  زا  دنمزاین  هنوگچ  مراگدرورپ  تسا  هّزنم  متفگ : و  ( 17)

.مداتسرف وت  يوس  هب  ار  مدیما  وت  هب  دامتعا  اب  هدرک و  وت  گنهآ  لیم  يور  زا  نم  يادخ  يا  سپ  ( 18)

رد میاـمن  گرزب  ياـه  شهاوخ  وت  زا  هچ  ره  تسا و  كدـنا  وت  ییاراد )  ) دزن منک  تساوخرد  داـیز  وـت  زا  هچ  ره  متـسناد  و  ( 19)
رتالاب یتسد  ره  زا  وت  ياطع  ِتسد  ددرگ و  یمن  گنت  یـسک  تساوخرد  زا  وت  شـشخب  تسا و  کـچوک  وت  تمحر  ِتعـسو  ربارب 

.تسا

هچنآ رب  تا  يرگداد  اب  امن و  راتفر  ناـسحا  هب  نم  اـب  شیوخ  لـضف  هب  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  ادـنوادخ  ( 20)
هن .تسا و  عنم  راوازـس  هکنیا  اب  يدرک ، شـشخب  وا  هب  هدروآ و  ور  وت  هب  هک  متـسین  هدنروآ  ور  نیلّوا  نم  سپ  .نکن  راتفر  مراوازس 

.تسا یگرهب  یب  راوازس  هکنیا  اب  يدومن ، لّضفت  وا  هب  هدرک و  تساوخرد  وت  زا  هک  هدننک  لاؤس  نیتسخن 

امرف و محرت  میراز  هب  وش و  کیدزن  مزاوآ  هب  نک و  تباـجا  ار  متـساوخ  رد  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 21)
.شاب اونش  ار  میادص 

.راذگناو دوخ  ریغ  هب  ارم  اهتجاح ، رگید  تجاح و  نیا  رد  نادرگن و  عطق  دوخ  زا  ارم  طابترا  هتشر  نکن و  مدیماان  دوخ  زا  و  ( 22)

یتخس و ندرک  ناسآ  اب  ناکم ، نیا  زا  منتفر  زا  لبق  ما ، هتساوخ  نتفای  و  متجاح ، ندش  اور  ما و  هتساوخ  نتـشگ  هدروآرب  هب  و  ( 23)
.امرف ما  يرای  روما  یمامت  رد  نم ، يارب  تریدقت  یکین 

نآ دسرن و  نایاپ  هب  شتّدم  دوشن و  يرپس  نآ  راگزور  هک  هدنیازف  هتـسویپ و  يدورد  .تسرف  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  و  ( 24)
.یتسه رایسب  ششخب  عیسو و  تمحر  ياراد  وت  انامه  .هد  رارق  متجاح  ندش  اور  هلیسو  نم و  يارب  یکمک  ار 

رد ینک و  یم  هدجـس  سپ  .يرب  یم  ماـن  ار  دوـخ  تجاـح  و   ) تسا ناـنچ  نینچ و  ما  هتـساوخ  هلمج  زا  نـم و  راـگدرورپ  يا  ( 25)
ّقح هب  تدوخ و  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ  درک ، ییاـمنهار  ارم  وت  ناـسحا  دومن و  مارآ  ارم  وت  لـضف  ییوـگ ) : یم  تا  هدـجس 

.ینادرگن رب  دیماان  ارم  داب - ناشیا  رب  وت  ياهدورد  هک   - شنادناخ دّمحم و 

1333 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2542 

http://www.ghaemiyeh.com


ّبِحُی اَل  اَم  َنیِمِلاّظلا  َنِم  يَأَر  وَأ  ِهیَلَع    َ ِيُدتعا اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 14)

َنِم ُُهتَرُصن  َتبُرَق  نَم  اَی  َو  ( 3) .َنیِدِهاّشلا ِتاَداَهَش  َیلِإ  مِهِـصَصَق  ِیف  ُجاَتحَی  َال  نَم  اَی  َو  ( 2) َنیِمّلَظَتُملا ُءاَبنَأ  ِهیَلَع  یَفخَی  َال  نَم  اَـی  ( 1)
اّمِم ِّینم  ُهَکَهَتنا  َترَظَح َو  اّمِم  ٍناَُلف  ِنب  ِناَُلف  نِم  ِیَنلَاـن  اَـم  ِیَِهلإ ، اَـی  َتِملَع ، دَـق  ( 5) َنیِِملاّظلا ِنَع  ُُهنوَع  َدـَُعب  نَم  اَـی  َو  ( 4) َنیِمُولظَملا

ِیُملظ نَع  ّيُوَدع  ِیِملَاظ َو  ذُخ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ّمُهّللأ  ( 6) .ِهیَلَع َكِریِکَِنب  ًاراَِرتغا  َو  ُهَدنِع ، َِکتَمِعن  ِیف  ًارََطب  ، ِهیَلَع َتزَجَح 
غّوَُست َال  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ َو  ( 7  ) ِهیِواَُنی اّمَع  ًازجَع  َو  ِهِیلَی ، اَمِیف  اًلغُـش  َُهل  لَعجا  َو  َِکتَردُِقب ، ّیَنع  ُهّدَح  ُللفا  َو  َِکتّوُِقب ،
ِِیندَعأ ِِهلآ َو  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 8) ِِهلاَح ِلثِم  ِیف  ِینَلعَجت  َال  َو  ِِهلاَـعفَأ ، ِلـثِم  نِم  ِینِمـصعا  َو  ِینَوع ، ِهیَلَع  نِسحَأ  َو  ِیُملظ ، َُهل 

ِیل ِهِملُظ  نِم  ِینّـضَوع  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 9) .ًءاَفَو ِهیَلَع  ِیَقَنح  نِم  َو  ًءاَفِـش ، ِِهب  ِیظَیغ  نِم  ُنوُکَت  ، ًهَرِـضاَح يَودَع  ِهیَلَع 
.َِکتَدِجوَم َعَم  ٌءاَوَس  ٍهَئِزرَم  ّلُک  َو  َکِطَخَس ، َنوُد  ٌلَلَج  ٍهوُرکَم  ّلُکَف  ، َکَتَمحَر ِیب  ِهِعِینَص  ِءوُِسب  ِیِنلَدبأ  َو  َكَوفَع ،
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دید یم  تشاد  یمن  تسود  هچنآ  نارگمتس  زا  ای  دش  یم  متس  وا  هب  هک  یماگنه  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  و  ( 14)

.تسین ناهنپ  وا  رب  ناهاوخداد  ياهربخ  هک  یسک  يا  ( 1)

.تسا زاین  یب  ناگدنهد  تداهش  یهاوگ  زا  ناشیا  ياه  تشذگرس  رد  هک  یسک  يا  و  ( 2)

.تسا کیدزن  ناگدید  متس  هب  وا  يرای  هک  یسک  يا  و  ( 3)

.تسا رود  نارگمتس  زا  شددم  هک  یسک  يا  و  ( 4)

تمرح نم  زا  يا و  هدومن  یهن  وت  هک  هدیـسر  نم  هب  ییاـهزیچ  سک  نـالف  دـنزرف  سک  نـالف  زا  یناد  یم  وـت  نم ، يادـخ  يا  ( 5)
.دشاب یم  وت  رفیک  زا  وا  یکاب  یب  تسوت و  تمعن  رد  وا  یشکرس  زا  نیا  يا و  هدرک  عونمم  وت  هک  هتسکش  ییاه 

.رادزاب نم  هب  ندرک  متس  زا  دوخ  يورین  اب  ار  منمـشد  نم و  هب  هدننک  متـس  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ادنوادخ  ( 6)
ینمـشد وا  اب  هکنآ  ربارب  رد  ار  وا  .راد و  لوغـشم  تسا  شروخ  رد  هچنآ  هب  ار  وا  .رادرب و  نم  زا  ار  شا  یگدـنّرب  دوخ  ییاناوت  اـب  و 

.زاس ناوتان  دنک  یم 

يرای یبوخ  هب  وا  اب  تفلاخم  رد  ارم  نادرگن و  ناسآ  نم  رب  ار  وا  ندرک  متـس  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ و  ( 7)
.هدن رارق  وا  لاح  دننام  رد  رادزاب و  وا  ياهراک  دننام  ماجنا  زا  ارم  امرف و 

يدوبهب نآ  اب  نم  مشخ  هک  يا  هدامآ  ِندومن  يرای  .نک  يرای  وا  لباقم  رد  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 8)
.دیامن لماک  وا  رب  ار  ما  هنیک  دبای و 

، شا يراـتفر  دـب  ياـج  هب  شخبب و  ارم  دومن ، نم  هب  وا  هک  یمتـس  ضوع  رد  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 9)
.تسا یندش  راومه  وت  بضغ  اب  يا  يراتفرگ  ره  كدنا و  وت  مشخ  لباقم  رد  يدنسپان  ره  اریز )  ) .نک اطع  نم  هب  ار  تتمحر 
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ٍمِکاَِـحب ُنیِعَتـسَأ  اـَل  َو  َكاَوِـس ، ٍدَـحَأ  َیلِإ  وُکـشَأ  اـَل  ّمُـهّللأ  ( 11) .َمـِلظَأ نَأ  نـِم  ِِینَقف  َمـَـلظُأ  نَأ    ّ َِیلإ َتــهّرَک  اـَـمَکَف  ّمـُـهّللأ  ( 10)
نِم ِطُونُقلاـِب  ِّینتَفت  اـَل  ّمُـهّللأ  ( 12) .ِرِییغّتلاـِب ِیَتیَاِکـش  نِرقا  َو  َِهباَـجِإلِاب ، ِیئَاُـعد  لِـص  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـصَف  ، َكاَـشاَح ، َكِریَغ

اَم ِینّفَرع  َو  َنیِِملاّظلا ، َتدَعوَأ  اَم  ٍلِیلَق  اّمَع  ُهفّرَع  َو  ّیَقِحب ، ِیَنِرضَاُحی  َو  ِیُملظ ، یَلَع  ّرُِصیَف  ، َكِراَکنِإ نِم  ِنمَألِاب  ُهِنتفَت  َال  َو  َِکفاَصنِإ ،
ِیل َو َتذَخَأ  اَِمب  ِیّنَـضر  ّیَلَع َو  ِیل َو  َتیَـضَق  اَم  ِلُوبَِقل  ِینّقَفو  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 13) .َنیّرَطضُملا َِهباَجِإ  نِم  َتدَعَو 

ِكَرت ِیل َو  ِذـخَألا  ِریِخَأت  ِیف  َكَدـنِع  ِیل  ُهَرَیِخلا  َِتناَک  نِإ  ّمُهّللأ َو  ( 14) .ُمَلـسَأ َوُه  اَِمب  ِیِنلمَعتـسا  َو  ُمَوقَأ ،   َ ِیه ِیِّتلل  ِِیندها  َو  ِّینم ،
َو ( 15) ٍِمئاَد ٍربَـص  ٍهَقِداَـص َو  ٍهِّیِنب  َکـنِم  ِینّدَـیأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـصَف  ِمصَخلا  ِعَمجَم  ِلـصَفلا َو  ِموَی  َیلِإ  ِیَنَمَلظ  نّمِم  ِماَِـقتنِالا 
َِکئاَزَج َو نِم  ِیمَـصِخل  َتدَدـعَأ  َو  َِکباََوث ، نِم  ِیل  َترَخّدا  اَم  َلاَثِم  ِیبَلق  ِیف  رّوَص  َو  ِصرِحلا ، ِلهَأ  ِعَلَه  ِهَبغّرلا َو  ِءوُس  نِم  ِینِذَـعأ 

یَلَع َتنَأ  َو  ِمیِظَعلا ، ِلضَفلا  وُذ  َّکنِإ  ، َنیَِملاَعلا ّبَر  َنیِمآ  (16) َتّریََخت اَِمب  ِیَتِقث  َو  َتیَضَق ، اَِمب  ِیَتعَاَنِقل  ًابَبَـس  َِکلَذ  لَعجا  َو  َِکباَقِع ،
.ٌریِدَق ٍءیَش  ّلُک 
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.نک ظفح  ندومن  متس  زا  ارم  يدومن ، دنسپان  مرظن  رد  ار  ندیشک  متس  هک  نانچمه  دنوادخ  ( 10)

دّـمحم و رب  سپ  یهّزنم  كاـپ و  میوج ، یمن  يراـی  وت  زج  يا  هدـننک  مکح  زا  منک و  یمن  هوکـش  وت  زج  یـسک  هب  ادـنوادخ  ( 11)
.هد دنویپ  ینوگرگد  اب  ار  میهاوخ  داد  نادرگ و  لصّتم  ندش  اور  هب  ارم  تساوخرد  تسرف و  دورد  شنادناخ 

مّقح رب  هدرک  يراشفاپ  نم  رب  ندومن  متس  هب  ات  نکن ، شیامزآ  ترفیک  زا  ینمیا  هب  ار  وا  تلدع و  زا  يدیماان  هب  ارم  ادنوادخ  ( 12)
.ناسانشب نم  هب  يا ، هداد  هدعو  ار  ناگراچیب  هک  یتباجا  .امنب و  وا  رب  يدومن ، دیدهت  نآ  هب  ار  نارگمتس  هچنآ  .دبای و  تسد 

هچنآ هب  ارم  مشاب و  اریذپ  يدومن ، رّدقم  منایز  دوس و  رب  هچنآ  ات  هد  قیفوت  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 13)
.مرامگب تسا ، رت  ملاس  هچنآ  هب  نک و  ییامنهار  هار ، نیرت  تسار  هب  ارم  .نادرگ و  دونشوخ  یتفرگ ، نم  زا  نم و  يارب 

ندـش عـمج  لـحم  ریخاتـسر و  زور  اـت  مرگمتـس  ندیـسرن  رفیک  هب  مّقح و  نتفرگ  ریخأـت  رد  وـت  دزن  نم  ریخ  رگا  ادـنوادخ و  ( 14)
.هد يرای  مئاد  ییابیکش  هناقداص و  ّتین  هب  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  دشاب ، یم  نانمشد 

منمشد يارب  هک  يرفیک  تازاجم و  يدومن و  هریخذ  میارب  هک  ار  یـشاداپ  هنومن  و  هد ، مهانپ  ناصیرح  زآ  دب و  شهاوخ  زا  و  ( 15)
.هد رارق  يا  هدرک  باختنا  هچنآ  هب  مدامتعا  يدومن و  رّدقم  هچنآ  هب  مندش  یضار  هلیسو  ار  نآ  راذگب و  ملد  رد  يدرک ، هدامآ 

.ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  گرزب و  لضف  بحاص  ییوت  انامه  .نایناهج  راگدرورپ  ریذپب ، ( 16)
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ٌهّیِلَب وَأ  ٌبرَک  ِهِب  َلَزَن  وَأ  َضِرَم  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 15)

اَمَف (2) ِيَدَسج ِیف  ٍهّلِع  نِم  ِیب  َتثَدحَأ  اَم  یَلَع  ُدمَحلا  ََکل  َو  ِیَنَدب ، ِهَماَلَـس  نِم  ِهِیف  ُفّرَـصَتَأ  لَزَأ  َمل  اَم  یَلَع  ُدـمَحلا  ََکل  ّمُهّللأ  ( 1)
، َِکقزِر ِتاَبّیَط  اَهِیف  ِیَنتّأَنه  ِیّتلا  ِهّحّصلا  ُتقَو  َأ  ( 3) ََکل ِدمَحلِاب  َیلوَأ  ِنیَتقَولا  ّيَأ  َو  ََکل ، ِرکّشلِاب  ّقَحَأ  ِنَیلاَحلا  ّيَأ  ِیَِهلإ ، اَی  ِيرَدأ ،
َو اَِهب ، ِیَنتّـصَحم  ِیّتلا  ِهّلِعلا  ُتقَو  مَأ  (4) َِکتَعاَط نِم  َُهل  ِیَنتّقَفو  اَم  یَلَع  اَهَعَم  ِیَنتّیَوق  َو  َِکلـضَف ، َکـِتاَضرَم َو  ِءاَِـغتبِال  اَِـهب  ِیَنتّطَـشن  َو 
، َِهبّوتلا ِلُواَنَِتل  ًاهِیبنَت  َو  ِتاَئّیّـسلا ، َنِم  ِهِیف  ُتسَمَغنا  اَِمل  ًاریِهطَت  َو  ِتاَئیِطَخلا ، َنِم  ِيرَهظ  ّیَلَع  ِِهب  َلُقَث  اَِمل  ًافیِفَخت  ، اَِهب ِیَنتَفَحتأ  ِیّتلا  ِمَعّنلا 

ٌناَِسل َال  َو  ِهِیف ، َرّکَف  ٌبلَق  َال  اَم  ِلاَمعَألا ،   ّ ِیَکز نِم  ِناَِبتاَکلا  َِیل  َبَتَک  اَم  َکـِلَذ  ِلاَـلِخ  ِیف  َو  ( 5) ِهَمعّنلا ِمیِدَِقب  َِهبوَحلا  ِوحَِمل  ًاریِکذَت  َو 
اَم   ّ َِیلإ ّببَح  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ّمُهّللأ  ( 6  .ّ) َِیلإ َکِعِینَص  نِم  ًاناَسحِإ  َو  ّیَلَع ، َکنِم  ًالاَضفِإ  َلب  ، ُهتَفّلَکَت ٌهَحِراَج  َال  َو  ِِهب ، َقَطَن 

ِیِنقَذأ َو  ِهَِیفاَعلا ، َهَواَلَح  ِینِدجَوأ  َو  ُتمّدَق ، اَم  ّرَش  ّیَنع  ُحما  َو  ُتفَلسَأ ، اَم  ِسَنَد  نِم  ِینّرَهط  َو  ِیب ، َتلَلحَأ  اَم  ِیل  رّـسَی  َو  ِیل ، َتیِـضَر 
َو َکِحوَر ، َیلِإ  ِیبَرک  نِم  ِیصَاَلخ  َو  َكِزُواََجت ، َیلِإ  ِیَتعَرص  نَع  ِّیلَوَُحتم  َو  َكِوفَع ، َیلِإ  ِیِّتلع  نَع  ِیَجرَخم  لَعجا  َو  ِهَماَلّـسلا ، َدَرب 

.ِماَرکِإلا ِلاَلَجلا َو  وُذ  ، ُمیِرَکلا ُباّهَولا  ، ِناَِنتمِالِاب ُلّوَطَتُملا  ، ِناَسحِإلِاب ُلّضَفَتُملا  َّکنِإ  (7  ) َکِجَرَف َیلِإ  ِهّدّشلا  ِهِذَه  نِم  ِیَتمَاَلس 
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دیدرگ يراتفرگ  ای  هودنا  راچد  ای  دش  رامیب  هک  یماگنه  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (15)و 

دیدـپ ممـسج  رد  هک  يا  يرامیب  رب  ساپـس  ار  وت  .متـسه و  رادروخرب  نآ  زا  هراومه  هک  منت  یتسردـنت  رب  ساپـس  ارت  ادـنوادخ  ( 1)
.يدروآ

، تقو ود  زا  کی  نیمادک  و  تسا ؟ رتراوازـس  وت  يارب  يرازگ  ساپـس  هب  لاح ، ود  نیا  زا  کی  مادـک  مناد  یمن  نم  يادـخ  يا  ( 2)
؟ دشاب یم  رت  هتسیاش  وت  شیاتس  يارب 

يدونشوخ و ِتساوخرد  يارب  نآ  هلیسو  هب  ارم  يدومن و  اراوگ  نم  رب  ار  تا  هزیکاپ  ياه  يزور  نآ  رد  هک  یتسردنت  تقو  ایآ  ( 3)
؟ يدنادرگ میاناوت  هداد ، مقیفوت  دوخ  تعاط  رب  نآ  اب  يدیشخب و  يداش  تناسحا 

هدرک نیگنـس  ارم  تشپ  هک  ار  ییاهاطخ  ات  يدومن  هیدـه  نم  هب  ار  ییاه  تمعن  يداد و  تاجن  نآ  اـب  ارم  هک  يراـمیب  تقو  اـی  ( 4)
هلیـسو هب  هانگ  ندرب  نیب  زا  يارب  یهاگآ و  هبوت  نتفرگارف  يارب  دزاس و  مکاپ  ما  هتفرورف  نآ  رد  هک  ییاه  يدـب  زا  و  دـیامن ، کبس 

؟ دشاب يروآدای  نیشیپ  تمعن 

هب ینابز  هن  هدیشیدنا و  نآ  رد  یلد  هن  هک  دنتشون ، نم  يارب  ار  يا  هزیکاپ  ياهرادرک  لامعا ، ناگدنسیون  ْيرامیب  نآ  نیب  رد  و  ( 5)
.تسا نم  رب  هک  تسوت  ناسحا  لضف و  هکلب  .هداد  ماجنا  تّقشم  اب  ار  نآ  یمادنا  هن  هتشگ و  ایوگ  نآ 

، يا هدومن  دراو  نم  رب  هچنآ  نادرگ و  نم  بوبحم  ار  يا  هدیدنـسپ  میارب  هچنآ  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 6)
ینیریش زا  ارم  يادزب و  ار  ما  هداتسرف  شیپ  هچنآ  یتشز  نم  زا  .امن و  كاپ  ما ، هداتـسرف  شیپ  هچنآ  يدیلپ  زا  ارم  نک و  ناسآ  میارب 

هب زا  تشگزاب  و  تتـشذگ ، وفع و  هب  ار  يرامیب  زا  مندـش  نوریب  ناـشچب و  نم  هب  ار  یتمالـس  ییاراوگ  اـمرف و  باـیماک  یتسردـنت 
.هد رارق  تشیاشگ  هب  ار  یتخس  نیا  زا  ما  یتسردنت  و  تشیاشخب ، هب  ار  میراتفرگ  زا  ییاهر  و  دوخ ، تشذگ  هب  ار  منداتفا  نیمز 

هک هدنـشخب  رایـسب  ییوت  یـشخب و  یم  گرزب  تمعن  قاقحتـسا  نودب  ینک و  یم  راتفر  یکین  هب  ببـس  نودـب  هک  ییوت  انامه  ( 7)
.مارتحا يراوگرزب و  ياراد  ییوت  دوش و  یمن  مامت  تیاطع 
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ِهِبوُیُع نَع  ِوفَعلا  ِبَلَط  یِف  َعّرَضَت  وَأ  ِهِبوُنُذ ، نِم  َلاَقَتسا  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 16)

(4) َنُوئِطاَخلا ُبِحَتنَی  ِِهتَفیِِخل  نَم  اَی  َو  ( 3) َنوّرَطضُملا ُعَزفَی  ِِهناَسحِإ  ِرکِذ  َیلِإ  نَم  اَی  َو  ( 2) َنُوِبنذُملا ُثیغَتسَی  ِِهتَمحَِرب  نَم  اَی  ّمُهّللأ  ( 1)
َتنَأ ( 5) ٍدیِرَط ٍجاَتُحم  ّلُک  َدُضَع  اَی  َو  ٍدـیِرَف ، ٍلوُذـخَم  ّلُک  َثوَغ  اَی  َو  ٍبِیئَک ، ٍبوُرکَم  ّلُک  َجَرَف  اَی  َو  ٍبیِرَغ ، ٍشِحوَتـسُم  ّلُک  َسنُأ  اَی 

نِم یَلعَأ  ُهُوـفَع  يِذـّلأ  َتنَأ  َو  ( 7) ًامهَـس َکِمَِعن  ِیف  ٍقُولخَم  ّلُِـکل  َتلَعَج  يِذـّلأ  َتنَأ  َو  ( 6) ًاملِع ًهَمحَر َو  ٍءیَـش  ّلُک  َتعِـسَو  يِّذلأ 
ِیف مُهّلُک  ُِقئاَلَخلا  َعَّستا  يِّذلأ  َتنَأ  َو  ( 10) .ِهِعنَم نِم  ُرَثکَأ  ُهُؤاَطَع  يِّذلأ  َتنَأ  َو  ( 9) .ِِهبَضَغ َماَمَأ  ُُهتَمحَر  یَعسَت  يِّذلأ  َتنَأ  َو  ( 8) ِِهباَقِع

َكُدبَع ، ِیَِهلإ اَی  اَنَأ ، َو  ( 13) .ُهاَصَع نَم  ِباَقِع  ِیف  ُطِرُفی  َال  يِّذلأ  َتنَأ  َو  ( 12) .ُهاَطعَأ نَم  ِءاَزَج  ِیف  ُبَغرَی  َال  يِّذلأ  َتنَأ  َو  ( 11) .ِهِعسُو
يِّذلأ اَنَأ  َو  ُهَرهَظ ، اَیاَطَخلا  ِتَرَقوَأ  يِّذلأ  اَنَأ  ( 14) .َکیَدَی َنَیب  ٌحوُرطَم  ، ّبَر اَی  اَذ ، اَنَأ  اَه  ، َکیَدعَـس َکیَّبل َو  َلاَقَف  ِءاَعّدلِاب  ُهَترَمَأ  يِّذلأ 

.َكاَِذل ُهنِم  اًلهَأ  نُکَت  َمل  َو  َكاَصَع ، ِِهلهَِجب  يِّذلأ  اَنَأ  َو  ُهَرُمُع ، ُبُونّذلا  ِتَنفَأ 
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اه يدنـسپان  زا  شیاشخب  تساوخرد  رد  ای  دـیبلط  تشذـگ  وفع و  ناـهانگ  زا  هک  یماـگنه  دوب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ياـعد  زا  (16)و 
.دومن يراز 

.دنیوج یم  یسردایرف  وا  تمحر  هب  ناراکهانگ  هک  یسک  يا  ادنوادخ  ( 1)

.دنرب یم  هانپ  شا  یکین  دای  هب  ناگراچیب  هک  یسک  يا  و  ( 2)

.دنیرگ یم  تخس  وا  سرت  زا  ناراکاطخ  هک  یسک  يا  و  ( 3)

و اهنت ، هدش  راوخ  ره  سردایرف  يا  و  نیگهودنا ، گنتلد  ره  هدـنهد  شیاشگ  يا  و  نطو ، زا  رود  هدز  تشحو  ره  لد  ِمارآ  يا  ( 4)
.هدش هدنار  دنمزاین  ره  روای  يا 

.يا هتفرگ  ربرد  ار  زیچ  همه  شناد ، تمحر و  اب  هکنآ  ییوت  ( 5)

.يا هتشاد  ررقم  يا  هرهب  تیاه  تمعن  رد  يا  هدیرفآ  ره  يارب  هک  ینآ  وت  و  ( 6)

.تسا رترب  شرفیک  زا  وا  شیاشخب  هکنآ  ییوت  و  ( 7)

.دریگ یم  یشیپ  شبضغ  رب  شتمحر  هک  ینآ  وت  و  ( 8)

.تسا شندومن  مورحم  زا  شیب  وا  ششخب  اطع و  هکنآ  ییوت  و  ( 9)

.دنا هدیجنگ  شتردق  هرتسگ  رد  ناگدیرفآ  همه  هکنآ  ییوت  و  ( 10)

.دهاوخ یمن  شاداپ  داد ، تمعن  هک  ره  هب  هکنآ  ییوت  و  ( 11)

.دنک یمن  يور  هدایز  ناراکهانگ  رفیک  رد  هکنآ  ییوت  و  ( 12)

يا .منامرف  هب  شوگ  منک و  یم  تعاطا  تفگ : سپ  .يداد  نامرف  ندرک  شیاین  هب  ار  وا  هک  ماوت  هدنب  نم - يادـخ  يا   - نم و  ( 13)
.ما هداتفا  وت  يور  شیپ  رد  هک  منم  کنیا  نم  راگدرورپ 

ینادان يور  زا  هک  یـسک  نآ  منم  هداد و  انف  هب  ار  شرمع  ناهانگ  هکنآ  منم  هدرک و  نیگنـس  ار  شتـشپ  اهاطخ  هک  منامه  نم  ( 14)
.يدوبن وا  ینامرفان  هتسیاش  وت  هدرک و  ینامرفان  ار  وت 
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َرّفَع نّمَع  ٌزِواَجَتُم  َتنَأ  مَأ  ِءاَُکبلا  ِیف  َعِرـسُأَف  َكاََکب  نَِمل  ٌِرفاَغ  َتنَأ  مَأ  ِءاَعّدـلا  ِیف  َِغلبُأَـف  َكاَـعَد  نَم  ٌمِحاَر  ، ِیَِهلإ اَـی  َتنَأ ، لَـه  (15)
ِینَغتَـسی َال  نَم  لُذَخت  َال  َو  َكَریَغ ، ًایِطعُم  ُدِـجَی  َال  نَم  ّبیَُخت  َال  ِیَِهلإ  (16) اًلّکََوت ُهَرقَف  ، َکَیلِإ اَکَـش  نَم  ٍنغُم  َتنَأ  مَأ  اًّللَذَت  ُهَهجَو  ََکل 

َال َو  َکَیلِإ ، ُتبِغَر  دَق  ِینِمرَحت َو  َال  َو  َکیَلَع ، ُتلَبقَأ  دَق  ّیَنع َو  ضِرُعت  َال  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ِیَِهلإ  (17) .َکَنوُد ٍدَحَِأب  َکنَع 
َتنَأ َو  ِینَمحرا ، َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، ِهَمحّرلِاب َکَـسفَن  َتفَـصَو  يِذـّلأ  َتنَأ  ( 18) .َکیَدَی َنَیب  ُتبَـصَتنا  ِدَـق  ّدّرلِاب َو  ِینَهبَجت 

َضاَِقتنا َو  َِکتَیـشَخ ، نِم  ِیبَلق  َبیِجَو  َو  َِکتَفیِخ ، نِم  ِیعَمد  َضیَف  ، ِیَِهلإ اَـی  يََرت  دَـق  ( 19) ّیَنع ُفعاَف  ِوفَعلِاب  َکَسفَن  َتیّمَـس  يِّذلأ 
نَع ِینَاِـسل  ّلَـک  َو  َکـَیلِإ ، ِرأَـجلا  ِنَـع  ِیتَوـص  َدَـمَخ  َكاَذـِل  َو  ِیَلَمع ، ِءوُِـسل  َکـنِم  ٌءاَـیَح  َکـِلَذ  ّلُـک  ( 20) َکـِتَبیَه نِم  ِیِحرَاَوج 
نِم مَک  َو  ِینَرهَشت ، مَلَف  ّیَلَع  ُهَتیّطَغ  ٍبنَذ  نِم  مَک  َو  ِینَحـضَفت ، مَلَف  ّیَلَع  اَهَترَتَس  ٍهَِبئاَع  نِم  مَکَف  ُدمَحلا  َکَلَف  ِیَِهلإ  اَی  ( 21) .َِکتاَجاَنُم

ِهَدَسَح َو  ِیَتِریج ، نِم  ِِیبیَاَعم  ُسِمَتلَی  نَِمل  اَِهتاَءوَس  ِدُبت  َمل  َو  اَهِراَنَـش ، َهوُرکَم  ِینّدَلُقت  َمل  َو  اَهَرتِس ، ّیَنع  ِکتهَت  مَلَف  اَِهب  ُتمَملَأ  ٍهَِبئاَش 
ُلَفغَأ نَم  ِهِدـشُِرب َو  ، ِیَِهلإ اَی  ِّینم ، ُلَهجَأ  نَمَف  (23) ِّینم َتدِـهَع  اَم  ِءوُس  َیلِإ  ُتیَرَج  نَأ  نَع  َکـِلَذ  ِیَنهَنی  َمل  ُّمث  ( 22) ِيِدنع َِکتَمِعن 

ُدَعبَأ نَم  َِکتَیِـصعَم َو  نِم  ُهنَع  ِیَنتَیَهن  اَمِیف  َِکقزِر  نِم  ّیَلَع  َتیَرجَأ  اَم  ُقِفنُأ  َنیِح  ِهِسفَن  ِحاَلـِصتسا  ِنِم  ِّینم  ُدَعبَأ  نَم  ِهّظَح َو  نَع  ِّینم 
ٍهَفِرعَم ِیف  ِّینم  یًمَع  ِریَغ  یَلَع  ُهَتَوعَد  ُِعّبتَأَف  ِناَطیّشلا  ِهَوعَد  َِکتَوعَد َو  َنَیب  ُِفقَأ  َنیِح  ِّینم  ِءوّسلا  یَلَع  ًاماَدقِإ  ّدَشَأ  َو  ِلِطاَبلا ، ِیف  ًاروَغ 

؟ َُهل ِیظِفح  نِم  ٍناَیِسن  َال  ِِهب َو 
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یم ار  تا  هدننک  هیرگ  ای  مشوکب ؟ اعد  رد  رتشیب  هچ  ره  نم  ات  يا  هدننک  محر  دناوخب  ار  وت  هک  یسک  رب  وت  ایآ  نم  يادخ  يا  ( 15)
سک ره  ای  يرذگ ؟ یم  رد  دیلام ، كاخ  هب  ار  دوخ  يور  وت  يارب  يراوخ  هب  هکنآ  زا  ای  میامن ؟ باتـش  نتـسیرگ  رد  نم  ات  يزرمآ 

؟ يزاس یم  زاین  یب  درک ، تیاکش  وت  يوس  هب  لّکوت ، اب  شا  یتسد  یهت  زا  هک  ار 

.نادرگن راوخ  ددرگ ، یمن  زاین  یب  وت  ریغ  زا  هک  ار  یسک  و  نکن ، دیماان  دبای  یمن  يا  هدنشخب  وت  زج  هک  ار  یسک  نم  يادخ  ( 16)

هدرک تساوخرد  وت  زا  هک  ارم  .نادرگن و  يور  ما  هدروآ  ور  وت  هب  هک  نم  زا  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم  يادخ  ( 17)
.نزن ما  یناشیپ  رب  در  تسد  ما  هداتسیا  وت  هاگشیپ  رد  هک  یلاح  رد  .زاسن و  مورحم  ما 

هکنآ ییوت  .نک و  محر  نم  هب  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  يا ، هدومن  فصو  تمحر  هب  ار  دوخ  هکنآ  ییوـت  ( 18)
.رذگرد نم  زا  سپ  يداهن ، مان  هدنیاشخب  ار  دوخ 

.ینیب یم  دوخ  تبیه  زا  ار  ممادنا  یناوتان  دوخ و  میب  زا  ار  ملد  ینارگن  دوخ و  سرت  زا  ار  مکشا  شزیر  نم ، يادخ  يا  ( 19)

هتفرگ و وت  هاگرد  هب  میراز  يادص  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  .مراد و  دوخ  يرادرک  دـب  زا  هک  تسا  یمرـش  يور  زا  اهنیا  همه  ( 20)
.هدمآ دنب  وت  اب  تاجانم  زا  منابز 

نم يارب  هک  یناهانگ  رایسب  هچ  .يدرکن و  میاوسر  يدناشوپ و  نم  رب  هک  ییاه  بیع  رایسب  هچ  .ساپـس  ار  وت  نم ، يادخ  يا  ( 21)
يدنـسپان و قوط  يدـیردن و  ارم  هدرپ  مدروآ و  اـج  هب  هک  ییاـه  یتشز  رایـسب  هچ  .يدومنن و  مروهـشم  نآ ) هب   ) یتشاد و هدرپ  رد 

ِتمعن ِنادوسح  دنشاب و  یم  نم  ياه  بیع  يوجتسج  رد  هک   - مناگیاسمه شیپ  ارم  ياه  يدب  .یتخادنین و  مندرگ  هب  ار  نآ  یتشز 
.يدرکن راکشآ  دننم - رب  وت 

! تشادنزاب یناد - یم  نم  زا  وت  هک   - يدب يوس  هب  نتفاتش  زا  ارم  تیانع )  ) همه نآ  ( 22)

تسیک و  نم ؟ زا  رتراکـشومارف  دوخ  هرهب  زا  یـسک  هچ  و  نم ؟ زا  رت  نادان  دوخ  يراگتـسر  هب  یـسک  هچ  نم  يادخ  يا  سپ  ( 23)
يا هتـشادزاب  هچنآ  رد  تیناـمرفان  رد  يا ، هدـناسر  میارب  هک  ار  تا  يزور  هک  هاـگنآ  دـشاب ، رترود  نم  زا  دوخ  سفن  حالـص  هب  هک 

توعد وت و  توعد  نیب  هک  یماگنه  رت ، كاب  یب  تشز  لامعا  رب  رت و  هدنور  ورف  یتسردان  رد  نم  زا  یسک  هچ  و  منک ؟ یم  فرص 
؟ متسین راکشومارف  وا  ياه  يدب  تخانش  رد  روک و  وا  تخانش  رد  هکنآ  اب  مریذپ  یم  ار  وا  توعد  متسیا ، یم  ناطیش 
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، ِیسَفن یَلَع  ِِهب  ُدَهشَأ  اَم  َبَجعَأ  اَم  َکَناَحبُس  (25) .ِراّنلا َِیلإ  ِِهتَوعَد  یَهَتنُم  َو  ِهّنَجلا ، َیلِإ  َِکتَوعَد  یَهَتنُم  ّنَِأب  ٌِنقُوم  ٍذـِئَنیِح  اَنَأ  َو  ( 24)
َلب ، َکیَلَع ِیَمَرک  نِم  َِکلَذ  َسَیل  َو  ِیَتَلجَاـُعم ، نَع  َكُؤاَـطبِإ  َو  ّیَنع ، َکـُتاَنَأ  َکـِلَذ  نِم  ُبَجعَأ  َو  ( 26) .ِيرَمأ ِمُوتکَم  نِم  ُهُدّدَـعُأ  َو 

ّبَحَأ ّیَنع  َكَوفَع  ّنَِأل  َو  ِهَِقلخُملا ،   َ ِیتَاّئَیـس نَع  َِعلقُأ  َو  ِهَطِخـسُملا ، َِکتَیِـصعَم  نَع  َعِدـَترَأ  نَِأل  ّیَلَع  َکنِم  اًلّـضَفَت  َو  ِیل ، َکنِم  ًاـّینََأت 
ُفَعضَأ َو  ًارّوَهَت ، ِلِطاَبلا  ِیف  ّدَشَأ  َو  ًالاَعفَأ ، ُعَنشَأ  َو  ًاراَثآ ، ُحَبقَأ  َو  ًابُونُذ ، ُرَثکَأ  ، ِیَِهلإ اَی  اَنَأ ، َلب  (27) ِیَتبُوُقع نِم  َکَیلِإ 

اَذَِهب ُّخبَوُأ  اَّمنِإ  َو  ( 28) .ِیبُُونذ ِرکِذ  یَلَع  َرِدقَأ  وَأ  ِیبُُویع ، ََکل    َ ِیـصُحأ نَأ  نِم  ًاباَِقترا  ًاهاَِبتنا َو  َكِدیِعَِول  ّلَقَأ  َو  ًاظّقَیَت ، َِکتَعاَط  َدنِع 
ِیَتَبَقر ِهِذَه  ّمُهّللأ َو  ( 29) .َنِیئِطاَخلا ِباَقِر  ُكاَکَف  اَِهب  ِیّتلا  َِکتَمحَِرل  ًءاَجَر  َو  َنِیِبنذُملا ، ِرمَأ  ُحاَلَص  اَِهب  ِیّتلا  َِکتَفأَر  ِیف  ًاعَمَط  ِیـسَفن 
فّفَخ َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، اَیاَطَخلا ُهتَلَقثَأ  دَـق  ِيرَهظ  اَذَـه  َو  َكِوفَِعب ، اَهِقتعَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، ُبُونّذـلا اَهتّقَرَأ  دَـق 

يَاَمَدق َرّشَنَتَت  یّتَح  ََکل  ُتُمق  َو  ِیتَوص ، َعِطَقنَی  یّتَح  ُتبَحَتنا  َو  َینَیع ّ،  ُراَفشَأ  َطُقـسَت  یّتَح  َکَیلِإ  ُتیََکب  َول  ِیَِهلإ  اَی  ( 30) َکّنَِمب ُهنَع 
ِداَمّرلا َءاَم  ُتبِرَش  َو  ِيُرُمع ، َلوُط  ِضرَألا  َباَُرت  ُتلَکَأ  َو  يَاَتَقَدح َ،  َأّقَفَتَت  یّتَح  ََکل  ُتدَجَـس  َو  ِیُبلـص ، َِعلَخنَی  یّتَح  ََکل  ُتعَکَر  َو  َ، 
َِکلَِذب ُتبَجوَتسا  اَم  َکنِم  ًءاَیِحتسا  ِءاَمّـسلا  ِقاَفآ  َیلِإ  ِیفَرط  عَفرَأ  َمل  ُّمث  ِینَاِسل ، ّلِکَی  یّتَح  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف  َُکترَکَذ  َو  ِيرَهد ، َرِخآ 

.ِیتَاّئَیس نِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئّیَس  َوحَم 
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.تسا شتآ  يوس  هب  وا  توعد  نایاپ  تشهب و  يوس  هب  وت  توعد  ماجرف  هک  مراد  رواب  ماگنه  نامه  رد  نم  و  ( 24)

.مرامش یم  ار  شیوخ  یناهنپ  راک  .مهد و  یم  دوخ  رب  هک  یهاوگ  نیا  زا  اتفگش  وت ، یهّزنم  كاپ و  ( 25)

دزن نم  ندوـب  یمارگ  زا  هن  نیا  تسا و  نم  ندـناسر  رفیک  هـب  دوز  زا  وـت  گـنرد  نـم و  اـب  وـت  يراـبدرب  نآ  زا  رت  تفگـش  و  ( 26)
زا مرادرب و  تسد  وت - مشخ  هدـنزیگنارب   - یناـمرفان زا  هکنیا  يارب  .تسا  نم  رب  وت  لّـضفت  زا  نم و  رب  وت  يراـبدرب  زا  هکلب  .تسوت 

.تسا نم  رفیک  زا  رت  بوبحم  وت  دزن  نم  شیاشخب  هک  تسور  نآ  زا  .موش و  ادج  ما - هدننک  راوخ   - ياه يدب 

ما يرادیب  رت و  خاتسگ  لطاب  ماجنا  رد  رتدب و  میاه  رادرک  رت و  تشز  میاه  هناشن  رتشیب و  مناهانگ  نم - يادخ  يا   - نم هکلب  ( 27)
رب ای  مرامشب ، وت  يارب  ار  دوخ  ياه  یتشز  هک  منآ  زا  رت  بقارمان  رت و  رایشه  مک  تیاهدیدهت  هب  تبـسن  رت و  تسـس  تتعاط  ماگنه 

.مشاب اناوت  مناهانگ  يروآدای 

هب ناراکهانگ  راک  حالـصا  هک   - مراد وت  ینابرهم  رد  عمط  نوچ  منک ، یم  شنزرـس  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  ور  نیا  زا  اـهنت  و  ( 28)
.دشاب یم  تسا - ناراکاطخ  ياه  ندرگ  ییاهر  هک   - وت تمحر  هب  يراودیما  و  تسنآ -

دوخ تشذگ  هب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  هدومن ، کیراب  ار  نآ  ناهانگ  هک  تسا  نم  ندرگ  نیا  ادنوادخ و  ( 29)
نآ تشـشخب  هب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  هدرک ، نیگنـس  ار  نآ  اهاطخ  هک  تسا  نم  تشپ  نیا  نک و  دازآ  ار  نآ 

.نادرگ کبس  ار 

و دوش ، عطق  میادـص  ات  منک  نویـش  نانچ  و  دـتفیب ، منامـشچ  ياه  کلپ  ات  میرگب  تهاگـشیپ  رد  ناـنچنآ  رگا  نم  يادـخ  يا  ( 30)
یهایس ات  میامن  هدجـس  تیارب  دوش و  هدنَک  متـشپ  ناوختـسا  ات  منک  عوکر  وت  يارب  دنک و  مرو  میاهاپ  ات  متـسیاب  وت  ربارب  رد  ردقنآ 

تّدم نیا  رد  و  مشونب ، دولآ  رتسکاخ  بآ  ما  یگدنز  تّدم  رد  و  مروخ ، نیمز  كاخ  مرمع  همه  و  دـیآ ، نوریب  هساک  زا  منامـشچ 
، همه نآ  اب  مه  زاب  مرادن ، رب  نامسآ  ياه  هنارک  زا  مشچ  وت ، یگدنمرش  زا  سپـس  دتفیب ، راک  زا  منابز  ات  میوگ  ار  وت  رکذ  ردقنآ ) )

.متسین میاه  يدب  زا  يا  يدب  ندرب  نیب  زا  راوازس 
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اَنَأ َال  َو  ٍقاَقِحتسِاب ، ِیل  ٍبِجاَو  ُریَغ  َِکلَذ  ّنِإَف  َكَوفَع  ّقِحَتسَأ  َنیِح  ّیَنع  وُفعَت  َو  َکَتَرِفغَم ، ُبِجوَتسَأ  َنیِح  ِیل  ُرِفغَت  َتنُک  نِإ  َو  ( 31)
ِیَنتّدَمَغت دَـق  ذِإَف  ِیَِهلإ  (32) .ِیل ٍِملاَظ  ُریَغ  َتنَأَف  ِیّنبَذـُعت  نِإَف  َراّنلا ، َُکتیَـصَع  اَم  ِلّوَأ  ِیف  َکـنِم  ِیئَاَزج  َناَـک  ذِإ  ، ٍباَـجِیتسِاب َُهل  ٌلـهَأ 
َکَفوُرعَم رّدَُـکت  َمل  َو  ّیَلَع ، َکَـتَمِعن  ّریَُغت  مَلَف  َِکلّـضَفَِتب  ّیَنع  َتُملَح  َو  ِیِنلجَاـُعت ، مَلَف  َکـِمَرَِکب  ِیَنتّیَنَأـت  َو  ِینَحـضَفت ، مَلَف  َكِرتِِسب 
ِیِنلمَعتسا َو  ِیـصَاَعملا ، َنِم  ِِینق  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 33) .ِیِفقَوم َءوُس  َو  ِیَتَنکَسم ، َهّدِش  ِیّعَرَـضت َو  َلوُط  مَحراَف  ، ِيِدنع

ِینَلعجا َو  ِهَرِفغَملا ، َهَواَلَح  ِیِنقَذأ  َو  ِهَِیفاَـعلِاب ، ِینِحلَـصتسا  َو  ِهَمـصِعلِاب ، ِینّدَـیأ  َو  َِهبّوتلاـِب ، ِینّرَهط  َو  َِهباـَنِإلا ، َنسُح  ِیُنقزرا  َو  ِهَعاّـطلِاب ،
ِینّفَرع َو  اَُهفِرعَأ ، يَرُشب  ، ِلِجآلا َنوُد  ِلِجاَعلا  ِیف  َِکلَِذب  ِینّرَـشب  َو  َکِطخُـس ، نِم  ًاناَمَأ  ِیل  ُبتکا  َو  َِکتَمحَر ، َقِیتَع  َو  َكِوفَع ، َقِیلَط 

َكُدُوئَی َال  َو  َِکتاَنَأ ، ِیف  َكُدّعَصَتَی  َال  َو  َِکتَرُدق ، ِیف  َكُدّأَکَتَی  َال  َو  َکِعـسُو ، ِیف  َکیَلَع  ُقیِـضَی  َال  َِکلَذ  ّنِإ  ( 34) .اَُهنّیَبَتَأ ًهَماَلَع  ِهِیف 
.ٌریِدَق ٍءیَش  ّلُک  یَلَع  َّکنِإ  ، ُدیُِرت اَم  ُمُکَحت  َو  ُءاَشَت ، اَم  ُلَعفَت  َّکنِإ  ، َُکتاَیآ اَهیَلَع  ّتلَد  ِیّتلا  َِکتاَبِه  ِلیِزَج  ِیف 
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یتسردب سپ  مدرگ ، وت  شیاشخب  ّقحتسم  هک  هاگنآ  ییاشخبب  و  مشاب ، وت  شزرمآ  بجوتسم  هک  یماگنه  يزرمایب  ارم  رگا  و  ( 31)
.دوب شتآ  مدرک ، هک  یهاـنگ  نیتسخن  رد  نم  رفیک  اریز  .هدـشن  مزـال  نم  یگتـسیاش  يور  زا  تسین و  نم  ندوب  راوازـس  زا  نآ  هک 

.یتسین نم  هب  راکمتس  ینک  باذع  ارم  رگا  سپ 

مرفیک رد  يدومن و  ارادـم  نم  اب  تشـشخب  اب  و  يدرکن ، میاوسر  يدـناشوپ و  دوخ  وفع )  ) هدرپ هب  ارم  هک  نونکا  نم ، يادـخ  ( 32)
رب سپ  یتخاـسن ، هریت  نم  هب  ار  تا  یکین  يدادـن و  رییغت  نـم  رب  ار  تـتمعن  یتشذـگرد و  نـم  زا  دوـخ  لـضف  هـب  يدرکن و  باـتش 

.نک محر  مهاگیاج  يدب  مزاین و  تّدش  میراز و  يرایسب 

ار هانگ  زا  تشگزاب  یکین  رامگب و  دوخ  تعاط  هب  نک و  ظفح  ناهانگ  زا  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 33)
نم هب  ار  شزرمآ  ینیریش  هاوخب و  یتسردنت  اب  ار  محالص  نک و  مدییأت  هانگ  زا  يرادهگن  اب  نادرگ و  مکاپ  هبوت  اب  امرف و  ما  يزور 

زا شیپ  ایند )  ) نونکا مه  سیونب و  میارب  ار  تمـشخ  زا  ینمیا  هد و  رارق  تتمحر  هدـیدرگ  دازآ  تتـشذگ و  هدـشاهر  ارم  ناشچب و 
.مبایب اراکشآ  ار  نآ  هک  نک  هاگآ  يا  هناشن  زا  ارم  نآ  رد  مسانشب و  ار  نآ  هک  يا  هدژم  .هد  هدژم  نآ  هب  ارم  ترخآ ،)  ) هدنیآ

تا يرابدرب  ربارب  رد  دشاب و  یمن  تخـس  تتردق  ربارب  رد  تسین و  راوشد  وت  رب  تا  ییاناوت  هرتسگ  ربارب  رد  نیا  هک  یتسردب  ( 34)
یم هچنآ  وت  هک  .دـشاب  یمن  نیگنـس  وـت  رب  دراد  تلـالد  نآ  رب  تیاـه  هناـشن  هک  ترایـسب  ياـه  شـشخب  ربارب  رد  تسین و  راوـشد 

.ییاناوت يزیچ  ره  رب  وت  هک  یتسردب  .ینک  یم  مکح  ییامن  هدارا  هچنآ  یهد و  یم  ماجنا  یهاوخ 
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ِهِدیَک ِهِتَواَدَع َو  نِم  ُهنِم َو  َذاَعَتساَف  ُناَطیّشلا  َرِکُذ  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 17)

نَأ َو  ( 2) .ِهِِدیاَصَم ِهِروُرُغ َو  ِهِدیِعاَوَم َو  ِهِّیناَمَِأب َو  ِهَقّثلا  َنِم  َو  ِهِِدیاَکَم ، ِهِدـیَک َو  ِمیِجّرلا َو  ِناَطیّـشلا  ِتاَغََزن  نِم  َِکب  ُذوُعَن  ّانِإ  ّمُهّللأ  ( 1)
(3) .اَنَیلِإ َهّرَک  اَم  اَنیَلَع  َلـُقثَی  نَأ  وَأ  اََـنل ، َنّسَح  اَـم  اَنَدـنِع  َنُسحَی  نَأ  وَأ  َِکتَیِـصعَِمب ، اَِـنناَِهتما  َو  َکـِتَعاَط ، نَع  اَِنلاَلـضِإ  ِیف  ُهَسفَن  َعِمُطی 

ّلَص ّمُهّللأ  ( 4) .ُهُُقتفَی َال  ًاتِمـصُم  ًامدَر  َو  ُهُِکتهَی ، َال  ًارتِس  ُهَنَیب  اَنَنَیب َو  لَعجا  َو  َِکتّبَحَم ، ِیف  اَِنبوءُدـِب  ُهِتبکا  َو  َِکتَداَبِِعب ، اّنَع  ُهأَسخا  ّمُهّللأ 
(5) .ُهَرثِإ اّنَع  عَطقا  َو  ُهَرهَظ ، اَّنلَو  َو  ُهَرتَخ ، اَنِفکا  َو  َِکتَیاَعِر ، ِنسُِحب  ُهنِم  اَنمِـصعا  َو  َِکئاَدـعَأ ، ِضعَِبب  اّنَع  ُهلَغـشا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع 

ِِهلِیبَس َفاَلِخ  یَقّتلا  َنِم  اَِنب  ُکلسا  َو  ِِهتَیاَوَغ ، ّدِض  يَوقّتلا  َنِم  اَندّوَز  َو  ِِهَتلاَلَض ، ِلثِِمب  يَدُهلا  َنِم  اَنِعتمَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ 
اَذِإ َو  ُهاَنفّرَعَف ، ٍلِطَاب  نِم  اََـنل  َلّوَس  اَـم  ّمُهّللأ َو  ( 7) .ًالِزنَم اَنیَدـَل  اَمِیف  َُهل  ّنَنِطُوت  َال  اًلَخدَـم َو  اَِنبُوُلق  ِیف  َُهل  لَعَجت  اـَل  ّمُهّللأ  ( 6) .يَدّرلا َنِم 

.ِهیَلَع اَنَنوَع  َکِقِیفوَِتب  نِسحَأ  َو  ِهَیلِإ ، ِنوُکّرلِاب  ِهَلفَغلا  ِهَنِس  نَع  اَنظِقیَأ  َو  َُهل ، ُهّدُِعن  اَم  اَنمِهلَأ  َو  ِِهب ، ُهُِدیاَُکن  اَم  اَنرَّصب  َو  ُهاَنِقَف ، ُهاَنَتفّرَع 
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درب هانپ  ادخ  هب  شرکم  ینمشد و  زا  وا و  زا  دش و  دای  ناطیش  زا  هک  یماگنه  دوب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (17)و 

ماد اه و  بیرف  اه و  هدعو  وا و  ياهوزرآ  هب  نانیمطا  وا و  ياهرکم  هلیح و  و  هدش - هدنار   - ناطیش ياه  هسوسو  زا  ام  ادنوادخ  ( 1)
.میرب یم  هانپ  وت  هب  شیاه 

ابیز ام  يارب  دیارآ ، یم  ام  يارب  هچنآ  ای  .دنک  عمط  تا  ینامرفان  هب  ام  ندومن  راوخ  تتعاط و  زا  ام  ندرک  هارمگ  رد  هکنیا  زا  و  ( 2)
.دیآ نیگنس  ام  رب  هدومن ، تشز  ام  رظن  رد  هک  ار  يزیچ  ای  .دهد  هولج 

.امن و راوخ  ار  وا  تا - یتسود  رد   - ام رمتـسم  شـشوک  اب  .نک و  رود  تا - یگدـنب  تدابع و  ببـس  هب   - اـم زا  ار  وا  ادـنوادخ  ( 3)
.دفاکشب ار  نآ  دناوتن  هک  يراوتسا  دس  .دنز و  كاچ  ار  نآ  دناوتن  هک  نکفا  يا  هدرپ  وا  ام و  نایم 

تا يرادهگن  ِیکین  اب  ار  ام  امن و  مرگرـس  تنانمـشد  یخرب  هب  ام  ياج  هب  ار  وا  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 4)
.نک عطق  ام  زا  ار  شرثا  .هد و  يرارف  ام  زا  ار  وا  نک و  رود  ام  زا  ار  وا  هلیح  .رادهگن و  وا  زا 

ّدـض رب  .نادرگ و  دـنم  هرهب  تا  يراگتـسر  زا  وا ، یهارمگ  هزادـنا  هـب  ار  اـم  تـسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 5)
.رَبب يراکزیهرپ  هار  هب  ار  ام  شراب ، تکاله  هار  فالخرب  .هد و  هشوت  يراکزیهرپ  زا  ار  ام  وا ، یهارمگ 

.هدن لزنم  تسام ، دزن  هچنآ  رد  ار  وا  .هدن و  رارق  يدورو  هار  ام  ياه  لد  رد  وا  يارب  ادنوادخ  ( 6)

بیرف هار  هب  ار  اـم  .رادـهگن و  نآ  زا  ار  اـم  يدناسانـش ، نوـچ  .ناسانـشب و  اـم  هب  هتـسارآ ، اـم  يارب  لـطاب  زا  هچنآ  ادـنوادخ و  ( 7)
هب هک  یـشومارف ، تلفغ و  باوخ  زا  ار  ام  .امرف و  ماهلا  ام  هب  میزاس ، هدامآ  دـیاب  وا  نتخاس ) رود   ) يارب هچنآ  .نک و  هاگآ  شنداد ،

.امن يرای  وکین  وا ، ّدض  رب  ار  ام  دوخ  قیفوت  هب  .نادرگ و  رادیب  تسوا ، هب  دامتعا  لیم و  ببس 
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عَطقا َو  اّنَع ، ُهَناَطلُـس  لّوَح  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 9) .ِِهلَیِح ِضقَن  ِیف  اََنل  فُطلا  َو  ِِهلَمَع ، َراَکنِإ  اََـنبُوُلق  بِرـشَأ  ّمُهّللأ َو  ( 8)
اَنِماَحرَأ َو ِيَوذ  اَنَِیلاَهَأ َو  اَنَدَالوَأ َو  اَِنتاَهّمُأ َو  اَنَءَابآ َو  لَعجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 10) .اَِنب ِعُولُولا  ِنَع  ُهأَردا  َو  اّنِم ، ُهَءاَجَر 

مِهِطعَأ َو  ًهَِیقاَو ، ًانَنُج  ُهنِم  مُهـِسبلَأ  َو  ٍِعناَم ، ٍفهَک  َو  ٍِظفاَح ، ٍنصِح  َو  ٍزِراَح ، ٍزرِح  ِیف  ُهنِم  ِتاَـنِمؤُملا  َنِینِمؤُملا َو  َنِم  اَـنَناَریِج  اَِـنتَاباَرَق َو 
َو ِهّیِدُوبُعلا ، ِهَقیِقَِحب  ََکل  ُهاَداَع  َو  ِهِّیناَدحَولِاب ، ََکل  َصَلخَأ  َو  ِهِّیبُوبّرلِاب ، ََکل  َدِهَـش  نَم  َِکلَِذب  مُمعا  ّمُهّللأ َو  ( 11) .ًهَیِضاَم ًهَِحلسَأ  ِهیَلَع 
اَم ضُقنا  َو  َمَزَع ، اَذِإ  ُهطّبَث  َو  َّربَد ، اَم  خَـسفا  َو  ََقتَر ، اَم  ُقتفا  َو  َدَـقَع ، اَم  لـُلحا  ّمُهّللأ  ( 12  ) .ِهِّینّابّرلا ِمُولُعلا  ِهَفِرعَم  ِیف  ِهیَلَع  َِکب  َرَهظَتـسا 

ِداَدِـع نَع  اَنلِزعا  َو  ِِهئاَدـعَأ ، ِمظَن  ِیف  اَـنلَعجا  ّمُهّللأ  ( 14) ُهَفنَأ مِغرَأ  َو  ُهَفهَک ، مِدـها  ُهَدـیَک َو  لِـطبَأ  َو  ُهَدـنُج ، مِزها  ّمُهّللأ َو  ( 13) .َمَربَأ
(15) .اَنَرجَز َعَّبتا  ِنَم  ِِهتََعباَتُم  نَع  ُظِعَن  َو  اَنَرمَأ ، َعاَطَأ  نَم  ِِهتَأَواَنُِمب ، ُُرمَأن  ، اـَناَعَد اَذِإ  َُهل  ُبیِجَتـسَن  اـَل  َو  اَناَوهَتـسا ، اَذِإ  َُهل  ُعیُِطن  اـَل  ِِهئاَِـیلوَأ ،

َعیِمَج اَـنَناَوخِإ َو  اَـنَِیلاَهَأ َو  اَنذِـعَأ َو  َو  َنیِرِهاّـطلا ، َنِیبّیّطلا  ِِهتَیب  ِلـهَأ  یَلَع  َنِیلَـسرُملا َو  ِدّیَـس  َنیِّیبّنلا َو  ِمَتاَـخ  ٍدّـمَُحم  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ 
َو ُهاَنلَفغَأ ، اَم  اَنِطعَأ  َو  ِِهب ، اـَنوَعَد  اَـم  اََـنل  عَمـسا  َو  ( 16) ِِهفوَخ نِم  َِکب  اَنرَجَتـسا  اّمِم  اَنرِجَأ  َو  ُهنِم ، اَنذَعَتـسا  اّـمِم  ِتاَـنِمؤُملا  َنِینِمؤُملا َو 

.َنیَِملاَعلا ّبَر  َنیِمآ  ، َنِینِمؤُملا ِِبتاَرَم  َنیِِحلاّصلا َو  ِتاَجَرَد  ِیف  َِکلَِذب  اَنّریَص  َو  ُهاَنیِسَن ، اَم  اََنل  ظَفحا 
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.امرف فطل  ام  هب  ار  وا  ياه  گنرین  ندومن  لطاب  هار  زاس و  باریس  وا  راکنا  زا  ار  ام  ياه  لد  ادنوادخ و  ( 8)

ام هب  ندوب  صیرح  زا  ار  وا  نک و  عطق  ام  زا  ار  شدیما  رادرب و  ام  زا  ار  وا  ّطلست  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 9)
.راد زاب 

زا ام  ناگیاسمه  ناکیدزن و  ناشیوخ ، هداوناخ ، نادـنزرف ، نارداـم ، ناردـپ ، تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 10)
هرز نانآ  مادنا  رب  هد و  رارق  هدنرادزاب  یهاگهانپ  هدـنرادهگن و  يژد  مکحم و  یهاگیاج  رد  وا  ّرـش )  ) زا ار ، نامیا  اب  نانز  نادرم و 

.امرف اطع  نانآ  هب  وا  ّدض  رب  هدنرب  ياه  حالس  ناشوپب و  وا  ّتیذا  رازآ و  زا  هدنرادزاب  ياه 

هب و  دـیزرو ، صالخا  تا  یگناگی  هب  و  داد ، یهاوگ  تا  يراـگدرورپ  هب  هک  ره  ّقح  رد  ار  اـه  هتـساوخ  نیا  همه  ادـنوادخ و  ( 11)
، ار دنک  مادقا  وا  ّدض  رب  ات  تساوخ  يرای  وت  زا  ییادـخ  ياه  ملع  تخانـش  هار  رد  و  درک ، ینمـشد  وا  اب  وت ، یگدـنب  ِتقیقح  ببس 

.امرف تباجا 

زا تفرگ ، یمیمـصت  ره  .نک و  لـطاب  دیـشیدنا ، هچنآ  .اـشگب و  تسب ، هچنآ  .نک و  زاـب  دز ، هرگ  ناطیـش )  ) هـچنآ ادـنوادخ  ( 12)
.نکش مهرد  دومن ، راوتسا  هچنآ  .رادزاب و  شمادقا 

.لامب كاخ  هب  ار  شا  ینیب  .زاس و  ناریو  ار  شهاگهانپ  .امرف و  لطاب  ار  شبیرف  .هد و  تسکش  ار  شرکشل  ادنوادخ و  ( 13)

شنامرف تخاس ، لیام  دوخ  هب  ار  ام  هاگره  ات  امرف  رانکرب  شناتـسود  رامـش  زا  هد و  رارق  شنانمـشد  هورگ  رد  ار  ام  ادـنوادخ  ( 14)
ار ام  یهن  سک  ره  میهد و  نامرف  وا  ینمشد  هب  دنک ، يوریپ  ار  ام  نامرف  هک  ره  .میهدن  شخساپ  دناوخارف ، ار  ام  هک  هاگره  میربن و 

.میراد زاب  وا  يوریپ  زا  تفریذپ ،

نادنواشیوخ و ام و  تسرف و  دورد  وا  هزیکاپ  كاپ و  هداوناخ  رب  و  ناگداتـسرف - رورـس  ناربمایپ و  رِخآ   - دّـمحم رب  ادـنوادخ  ( 15)
، میدـیبلط ینمیا  وـت  زا  نآ  سرت  زا  هچنآ  زا  .هد و  هاـنپ  میدرب ، هاـنپ  نآ  زا  هچنآ  زا  ار ، ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و  هـمه  ناـمناردارب و 

.هد نامناما 

هب رادـهگن و  ام  يارب  میدرک  شـشومارف  هچنآ  امرف و  اـطع  اـم  هب  میدـش  لـفاغ  شرکذ  زا  هچنآ  ونـشب و  میا  هتـساوخ  هچنآ  و  ( 16)
.امرف تباجا  نایناهج  راگدرورپ  .هد  رارق  نامیا  لها  ياه  هاگیاج  ناراکوکین و  ياه  هبترم  رد  ار  ام  نآ  هلیسو 
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ُهُبَلطَم ُهَل  َلّجُع  وَأ  ُرَذحَی ، اَم  ُهنَع  َعِفُد  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 18)

َِکتَِیفاَع نِم  ِیل  َتلّجَع  اَم  َِکتَمحَر  نِم  ّیَظح  لَعَجت  اَلَف  َِکئاََلب ، نِم  ّیَنع  َتفَرَص  اَِمب  َو  َِکئاَضَق ، ِنسُح  یَلَع  ُدمَحلا  ََکل  ّمُهّللأ  ( 1)
َال ٍءاََـلب  َيَدـی  َنَیب  ِهَِیفاَـعلا  ِهِذَـه  نِم  ِهِیف  ِّتب  وَأ  ِهِیف  ُتِللَظ  اَـم  نُکَی  نِإ  َو  ( 2) .ُتهِرَک اَِمب  ِيرَیغ  َدِعَـس  ُتبَبحَأ َو  اَِمب  ُتیِقَـش  دَـق  َنوُکَأَف 

ّلَـص َو  ُءاَقَبلا ، ُُهتَِبقاَع  اَم  ٍلِیلَق  ُریَغ  َو  ُءاَنَفلا ، ُُهتَِبقاَع  اَـم  ٍرِیثَک  ُریَغَف  (3) .َتمّدَـق اَم  ّیَنع  رّخَأ  َو  َترّخَأ ، اَم  ِیل  مّدَـقَف  ُعِفَترَی  َال  ٍرزِو  ُعِطَقنَی َو 
.ِِهلآ ٍدّمَُحم َو  یَلَع 
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تشگ یم  اور  دوز  شا  هتساوخ  ای  دش  یم  رود  وا  زا  دیساره ، یم  نآ  زا  هچنآ  هک  یماگنه  دوب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (18)و 

، تتمحر زا  ارم  هرهب  سپ  .ساپـس  ار  وت  يدـنادرگرب ، نم  زا  هک  ییالب  يدرک و  ریدـقت  میارب  هک  یکین  تشونرـس  رب  ادـنوادخ  ( 1)
ببـس هب  يرگید  موش و  تخبدـب  مراد ، تسود  هچنآ  ببـس  هب  هک  هدـم  رارق  يا ، هتخادـنا  شیپ  نم  يارب  نوـنکا  هک  يا  یتسردـنت 

.دوش تخبشوخ  مرادن ، تسود  هچنآ 

یمن عطق  هک  يا  يراتفرگ  زا  شیپ  ما ، هدـناسر  رـس  هب  نآ  رد  ار  بش  ای  ما  هدرب  رـس  هب  نآ  رد  ار  زور  هک  یتسردـنت  نیا  رگا  و  ( 2)
، يا هتخادـنا  شیپ  نم  زا  هچنآ  زادـنا و  شیپ  يا ، هتخادـنا  ریخأت  هب  میارب  هچنآ  سپ  دـشاب ، دوش  یمن  هتـشادرب  هک  یهانگ  ددرگ و 

.زادنا سپ 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  .تسین و  مک  تساقب ، شماجرف  هچنآ  تسین و  دایز  تسیدوبان ، شماجنارس  هچنآ  اریز  ( 3)
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ِبدَجلا َدعَب  ِءاَقسِتساِلا  َدنِعُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد ، نِم  َناَک  َو  ( 19)

َو ( 2) .ِقاَفآلا ِعیِمَج  ِیف  ِِقنوُملا  َکِضرَأ  ِتاَبَِنل  ِقاَسنُملا  ِباَحّسلا  َنِم  ِقِدغُملا  َِکثیَِغب  َکَتَمحَر  اَنیَلَع  رُشنا  َو  َثیَغلا ، اَنِقـسا  ّمُهّللأ  ( 1)
ٍعِساَو ، ُهُرزُغ ٍِمئاَد  ، ٍِعفاَن َکنِم    ٍ یَقِسب َهَرَفّسلا  َماَرِکلا  َکَتَِکئاَلَم  دِهشَأ  َو  ِهَرَهّزلا ، ِغُوُلِبب  َكَداَِلب    ِ یَحأ َو  ِهَرَمّثلا ، ِعاَنیِِإب  َكِداَبِع  یَلَع  ُننما 

ًامِکاَرَتُم ًاباَحَس  ، ِتاَوقَألا ِیف  ِِهب  ُعّسَُوت  َو  ٍتآ ، َوُه  اَم  ِِهب  ُجِرُخت  َتاَف َو  دَق  اَم  ِِهب  ّدَُرت  َو  َتاَم ، دَق  اَم  ِِهب  ِییُحت  (3) .ٍلِجاَع ٍعیِرَس  ٍِلباَو  ، ُهُرَرِد
، َضیِهّنلا ِِهب  ّدَُرت  ، ًاریِزَغ ًاعِساَو  ًاضیِرَع  ًاعِرمُم  ًاعیِرَم  ًاثیِغُم  ًاثیَغ  اَنِقسا  ّمُهّللأ  ( 4) .ُُهقَرب ٍّبلُخ  َال  َو  ُُهقدَو ، ِّثُلم  َریَغ  اًلَجلَُجم ، ًاقَبَط  ًائیِرَم  ًائِینَه 
ِِهب ُصِخُرت  َو  َراَجشَألا ، ِِهب  ُِتبُنت  َو  َراَهنَألا ، ِِهب  ُرّجَُفت  َو  َباَبِجلا ، ُهنِم  ُأَلمَت  َو  َباَرّظلا ، ُهنِم  ُلیُِست  ًایقَس  اَنِقسا  ّمُهّللأ  ( 5) َضیِهَملا ِِهب  ُُربَجت  َو 

اَنُدیَِزت َعرّضلا َو  ِِهب  ّرُِدت  َعرّزلا َو  ِِهب  اََنل  ُِتبُنتو  ِقزّرلا ، ِتاَبّیَط  ِِهب  اََنل  ُلِمُکت  َو  َقلَخلا ، َِمئاَهَبلا َو  ِِهب  ُشَعنَت  َو  ِراَصمَألا ، ِعیِمَج  ِیف  َراَعـسَألا 
.اَِنتُّوق َیلِإ  ًهُّوق  ِِهب 
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یلاس کشخ  زا  سپ  ناراب  تساوخرد  ماگنه  دوب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (19)و 

یحاون همه  رد  زادـنا  مشچ  ِهایگ  ندـنایور  يارب  هک  يربا  زا  ناوارف  ِناراب  اب  ار  تتمحر  امن و  باریـس  ناراب  زا  ار  اـم  ادـنوادخ  ( 1)
.نارتسگب ام  رب  تسا ، ناور  تنیمز 

ِراوگرزب ِناگتـشرف  نادرگ و  هدـنز  ار  تیاه  نیمزرـس  هفوکـش ، نتفکـش  اب  امن و  ناسحا  تناگدـنب  رب  هویم ، ندـمآ  راب  هب  اـب  و  ( 2)
ناباتش دنت و  تخس ، رایـسب ، شندش  يراج  یگـشیمه ، شا  یناوارف  هک   - دوخ بناج  زا  دنمدوس  یبآ  نداتـسرف  هب  ار  تا  هدنـسیون 

.زاس هدامآ  دشاب -

هک هچنآ  نآ  هلیسو  هب  .ینادرگرب و  هتفر ، تسد  زا  هک  ار  هچنآ  نآ  اب  .ییامن و  هدنز  تسا ، هدرم  هک  ار  هچنآ  نآ ، ببـس  هب  هک  ( 3)
هتـسویپ يربا  هن  .هدـنّرغ  ریگارف ، شوخ ، اراوگ ، هدرـشف ، مهرد  يربا  .یهد  یخارف  اه  يزور  نآ  اـب  .يروآ و  نوریب  تسا ، یندـمآ 

.ناراب یب  هدنهج و  يربا  هن  یناراب و 

هایگ نآ  اب  ات  نادرگ  باریـس  بآ ، ُرپ  راد و  هنماد  روانهپ ، هدـننک ، زبسرـس  شخب ، یمّرخ  شخبرمث ، یناراـب  زا  ار  اـم  ادـنوادخ  ( 4)
.ینک حالصا  ار  هدرمژپ  هایگ  نآ  هلیسو  هب  .ینادرگزاب و  ار  هدنیور 

يزاس و ناور  نآ  اب  ار  اه  هناخدور  ینک و  رپ  نآ  زا  ار  اه  هاچ  ینادرگ و  يراج  ار  اه  هپت  نآ  زا  هک  یناراـب  اـب  ار  اـم  ادـنوادخ  ( 5)
ار ناگدیرفآ  ریاس  نایاپراهچ و  ینک و  نازرا  گرزب - ياهرهش  همه  رد   - ار اه  تمیق  نآ  اب  ینایورب و  نآ  هلیـسو  هب  ار  اه  تخرد 
ینایورب و نامیارب  شا  هلیـسو  هب  ار  اه  تشک  ینادرگ و  لماک  نامیارب  نآ  اب  ار  هزیکاپ  ياـه  يزور  يرادـب و  اـپ  ِرـس  نآ  هلیـسو  هب 

.امن باریس  ییازفیب ، ام  يورین  رب  ییورین  نآ  هلیسو  هب  يزاس و  ریش )  ) رپ نآ  اب  ار  ناویح  ناتسپ 
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(7) .ًاجاَجُأ اَنیَلَع  ُهَءاَم  لَعَجت  َال  َو  ًاموُجُر ، اَنیَلَع  َُهبوَص  لَعَجت  َال  َو  ًاموُسُح ، اَنیَلَع  ُهَدَرب  لَعَجت  َال  َو  ًاموُمَـس ، اَنیَلَع  ُهّلِظ  لَعَجت  اـَل  ّمُهّللأ  ( 6)
.ٌریِدَق ٍءیَش  ّلُک  یَلَع  َّکنِإ  ، ِضرَألا ِتاَواَمّسلا َو  ِتاَکََرب  نِم  اَنقُزرا  َو  ٍدّمَُحم ، ِلآ  ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ 
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شبآ هدن و  رارق  الب  ریت  ام  رب  ار  شندیراب  موش و  ام  رب  ار  شا  يدرس  هدن و  رارق  نازوس  مرگ و  ام  رب  ار  ربا )  ) نآ هیاس  ادنوادخ  ( 6)
.نادرگن خلت  روش و  ام  رب  ار 

ره رب  وت  هک  یتسردب  .امرف  اطع  يزور  نیمز  اه و  نامـسآ  تاکرب  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 7)
.ییاناوت زیچ 
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ِلاَعفَألا   ّ ِیضَرم ِقاَلخَألا َو  ِمِراَکَم  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 20)

َو ِتاّیّنلا ، ِنَسحَأ  َیلِإ  ِیِّتِینب  ِهَتنا  َو  ِنیِقَیلا ، َلَضفَأ  ِیِنیَقی  لَعجا  َو  ِناَـمیِإلا ، َلَـمکَأ  ِینَاـِمیِإب  غَّلب  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 1)
ّمُهّللأ ( 3) .ِّینم َدَسَف  اَم  َِکتَردُِقب  ِحلـصَتسا  َو  ِیِنیَقی ، َكَدـنِع  اَِمب  حّحَـص  َو  ِیِّتین ، َکِفُطِلب  ّرفَو  ّمُهّللأ  ( 2) .ِلاَمعَألا ِنَسحَأ  َیلِإ  ِیَلَمِعب 
ِِیننَغأ َو  َُهل ، ِیَنتَقَلخ  اَمِیف  ِیمّاَیأ  غِرفَتسا  َو  ُهنَع ، ًادَغ  ُِیَنلأَست  اَِمب  ِیِنلمَعتسا  َو  ِِهب ، ُماَِمتهِالا  ُِینَلغَشی  اَم  ِِینفکا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص 
ِساّنِلل ِرجَأ  َو  ِبجُعلِاب ، ِیَتدَِابع  دِـسُفت  َال  ََکل َو  ِینّدَـبع  َو  ِربِکلِاب ، ّیَِنیَلتَبت  َال  ِّینِزَعأ َو  َو  ِرَظّنلِاب ، ِّینتَفت  َال  َو  َکـِقزِر ، ِیف  ّیَلَع  عِسوَأ  َو 

َال َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُـهّللأ  ( 4) .ِرخَفلا َنِم  ِینِمـصعا  َو  ِقاَـلخَألا ،   َ ِیلَاَـعم ِیل  بَه  َو  ّنَملاـِب ، ُهقَحمَت  اـَل  َریَخلا َو    َ ِيَدـی یَلَع 
ِیَنتَطَطح ّالِإ  ًهَجَرَد  ِساّنلا  ِیف  ِینَعفَرت 

ًهَنِطَاب ًّهلِذ  ِیل  َتثَدحَأ  ّالِإ  ًارِهاَظ  ًاّزِع  ِیل  ثِدُحت  َال  َو  اَهَلثِم ، ِیسَفن  َدنِع 

ّکُـشَأ َال  ٍدشُر  ِهِّین  َو  اَهنَع ، ُغیِزَأ  َال  ّقَح  ِهَقیِرَط  َو  ِِهب ، ُلِدبَتـسَأ  َال  ٍِحلاَص  يًدُِهب  ِینّعَتم  َو  ٍدّمَُحم ، ِلآ  ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 5  ) َدنِع
وَأ َِیلإ ّ،  َُکتقَم  َِقبـسَی  نَأ  َلبَق  َکَیلِإ  ِینِـضبقَاف  ِناَطیّـشِلل  ًاعَترَم  ِيُرُمع  َناَک  اَذِإَف  َِکتَعاَط ، ِیف  ًَهلذـِب  ِيُرُمع  َناَـک  اَـم  ِینّرَمع  َو  اَـهِیف ،

.ّیَلَع َُکبَضَغ  َمِکحَتسَی 
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هدیدنسپ ياهرادرک  کین و  قالخا  رد  دوب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  و  ( 20)

ارم ّتین  هد و  رارق  نیقی  نیرترب  ار  منیقی  ناسرب و  نامیا  نیرت  لماک  هب  ارم  نامیا  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 1)
.زاس یهتنم  لامعا  نیرتهب  هب  ار  ملمع  اه و  ّتین  نیرت  کین  هب 

، دوخ ییاناوت  هب  ار  مهابت  روما  نادرگ و  تسرد  تسوت  دزن  هچنآ  هب  ار  منیقی  نادرگ و  لـماک  ارم  ّتین  دوخ  فطل  هب  ادـنوادخ  ( 2)
.امن حالصا 

هک يراک  هب  ارم  .نک و  تیافک  دزاس  یم  ملوغـشم  نآ  هب  مامتها  هچنآ  زا  ارم  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 3)
نادرگ و زاین  یب  ارم  .اـمن و  فرـص  يدـیرفآ  نآ  يارب  ارم  هچنآ  رد  ار  میاـهزور  رـسارس  .راداو و  ییاـمن  یم  یـسرپزاب  نآ  زا  ادرف 

ارم .زاـسن و  مراـتفرگ  ینیب  گرزب  دوخ  هب  راد و  یمارگ  ارم  .نکن و  راـتفرگ  ندوب  هار  هب  مشچ  هب  ارم  رتسگب و  نم  رب  ار  تا  يزور 
ار نآ  یلو  زاس  يراج  نم  تسد  هب  ار  مدرم  هب  ندرک  یکین  .نادرگن و  هابت  يدنـسپدوخ  اب  ار  ما  یگدنب  یلو  راداو  دوخ  تدابع  هب 

.امرف ظفح  یشورفرخف  زا  ارم  نک و  اطع  یقالخا  ياه  يراوگرزب  نم  هب  .امرفن و  لطاب  ندراذگ  ّتنم  اب 

دورف مدوخ  رظن  رد  رادقم  نامه  هب  هکنآ  رگم  ربن ، الاب  ارم  هجرد  مدرم  نایم  رد  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 4)
.يروآ دیدپ  مدوخ  دزن  رد  یناهنپ  یّتلذ  هزادنا  نامه  هب  هکنآ  رگم  رواین ، دیدپ  میارب  راکشآ  یتّزع  يروآ و 

نآ زا  هک  یّقح  هار  هب  منکن و  ضوع  زیچ  چیه  اب  هک  هتسیاش  یتیاده  هب  ارم  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 5)
لوط ارم  دوش  فرـص  وت  تعاط  رد  ما  یگدنز  هک  ینامز  ات  زاس و  دنمرهب  منکن ، دیدرت  نآ  رد  هک  یتسرد  ّتین  هب  مورن و  ههاریب  هب 

راوتـسا نم  رب  تمـشخ  ای  دباتـش  نم  يوس  هب  تا  ینمـشد  هکنآ  زا  شیپ   - دش ناطیـش  يارب  یهاگارچ  مرمع  هچنانچ  سپ  .هد  رمع 
.نادرگزاب دوخ  يوس  هب  ارم  ددرگ -
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ّلَص ّمُهّللأ  ( 7) .اَهَتمَمتَأ ّالِإ  ًهَِصقاَن  ِّیف  ًهَموُرکُأ  َال  َو  اَهَتنّسَح ، ّالِإ  اَِهب  ُّبنَوُأ  ًهَِبئاَع  َال  َو  اَهَتحَلصَأ ، ّالِإ  ِّینم  ُباَُعت  ًهَلصَخ  عَدَت  َال  ّمُهّللأ  ( 6)
َو َهَقّثلا ، ِحاَلّـصلا  ِلهَأ  ِهّنِظ  نِم  َو  َهّدَوَملا ،   ِ یَغبلا ِلهَأ  ِدَسَح  نِم  َو  َهّبَحَملا ، ِنآَنّـشلا  ِلهَأ  ِهَضِغب  نِم  ِیِنلَدبأ  َو  ٍدّمَُحم ، ِلآ  ٍدّمَُحم َو  یَلَع 
َو ِهَقِملا ، َحیِحصَت  َنیِراَدُملا  ّبُح  نِم  َو  َهَرـصّنلا ، َنِیبَرقَألا  ِنَالذِخ  نِم  َو  َهّرَبَملا ، ِماَحرَألا  ِيَوذ  ِقوُقُع  نِم  َو  َهَیَالَولا ، َنیَندَألا  ِهَواَدَع  نِم 

نَم یَلَع  ًادَی  ِیل  لَعجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 8) .ِهَنَمَألا َهَواَلَح  َنیِِملاّظلا  ِفوَخ  ِهَراَرَم  نِم  َو  ِهَرشِعلا ، َمَرَک  َنیِِسباَلُملا  ّدَر  نِم 
ًابیِذکَت َو  ِیَنَدَهطضا ، ِنَم  یَلَع  ًهَرُدق  َو  ِیَنَدیَاک ، نَم  یَلَع  ًارکَم  ِیل  بَه  َو  ِیَنَدنَاع ، نَِمب  ًارَفَظ  َو  ِیَنَمـصَاخ ، نَم  یَلَع  ًاناَِسل  َو  ِیَنَمَلظ ،

َو ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُـهّللأ  ( 9) .ِیَنَدـشَرأ نَم  ِهََعباَتُم  َو  ِیَنّدَدـس ، نَم  ِهَعاَِـطل  ِینّقَفو  َو  ِیَنّدَـعَوت ، نّمِم  ًهَماَلَـس  َو  ِیَنَبَـصق ، نَِمل 
َو ِهَلّـصلِاب ، ِیَنَعَطق  نَم    َ ِیفَاُکأ َو  ِلذَـبلِاب ، ِیَنَمَرح  نَم  َبِیثُأ  َو  ِّربلِاب ، ِیَنَرَجه  نَم    َ ِيزَجأ َو  ِحـصّنلِاب ، ِیّنَـشغ  نَم  َضِراَعُأ  نَِأل  ِینّدَدـس 

ِهَیلِِحب ِیّنَلح  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 10) .ِهَئّیّسلا ِنَع    َ ِیضُغأ َو  َهَنَسَحلا ، َرُکـشَأ  نَأ  َو  ِرکّذلا ، ِنسُح  َیلِإ  ِیَنبَاتغا  ِنَم  َِفلاَخُأ 
َو ِنیَبلا ، ِتاَذ  ِحاَلـصِإ  َو  ِهَقرُفلا ، ِلهَأ  ّمَض  َو  ِهَِرئاّنلا ، ِءاَـفطِإ  َو  ِظـیَغلا ، ِمظَک  َو  ِلدَـعلا ، ِطـَسب  ِیف  َنیِقّتُملا ، َهَنیِز  ِینِـسَبلأ  َو  َنیِِحلاّـصلا ،

َیلِإ ِقبّـسلا  َو  ِهََقلاَخُملا ، ِبیِط  َو  ِحـیّرلا ، ِنوُکُـس  َو  ِهَریّـسلا ، ِنسُح  َو  ِحاَنَجلا ، ِضفَخ  َو  ِهَکیِرَعلا ، ِنِیل  َو  ِهَِبئاَـعلا ، ِرتَس  َو  ِهَفِراَـعلا ، ِءاَـشفِإ 
نِم َُرثَک  نِإ  ِریَخلا َو  ِلاَلِقتـسا  َو  ّزَع ، نِإ  ّقَحلِاب َو  ِلوَقلا  َو  ّقِحَتـسُملا ، ِریَغ  یَلَع  ِلاَضفِإلا  َو  ِرِییعّتلا ، ِكَرت  َو  ِلّـضَفّتلا ، ِراَـثیِإ  َو  ِهَلیِـضَفلا ،

َو ِعَِدبلا ، ِلهَأ  ِضفَر  َو  ِهَعاَمَجلا ، ِموُُزل  َو  ِهَعاّطلا ، ِماَوَِدب  ِیل  َِکلَذ  لِمکَأ  َو  ِیلِعف ، ِیلَوق َو  نِم  ّلَق  نِإ  ّرّشلا َو  ِراَثِکتـسا  َو  ِیلِعف ، ِیلَوق َو 
.ِعَرَتخُملا   ِ يّأرلا ِلِمعَتسُم 
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هکنآ رگم  موـش ، شنزرـس  نادـب  هک  یبـیع  هـن  ییاـمن و  شحالـصا  هـکنآ  رگم  راذـگناو ، كاـنبیع  یتلـصخ  رد  ارم  ادـنوادخ  ( 6)
.ییامرف شلماک  هکنآ  رگم  دشاب ، صقان  نم  رد  هک  يا  هدیدنسپ  يوخ  هن  ینادرگ و  شیوکین 

هب ار  نازواـجتم  دـسح  و  ّتبحم ، هب  ار  نانمـشد  يزوـت  هنیک  نم  هراـبرد  تسرف و  دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 7)
يرای زا  تسد  و  يراکوکین ، هب  ار  ناشیوخ  يراتفردب  و  یتسود ، هب  ار  ناکیدزن  ینمشد  و  دامتعا ، هب  ار  ناکین  ینامگدب  یتسود و 
شوخ هب  ار  نارـشاعم  تناـها  و  یعقاو ، یتـسود  هب  ار  ناگدـننک  ارادـم  يرهاـظ )  ) یتـسود و  ندومن ، يراـی  هب  ار  ناـسک  نتـشادرب 

.امرف لّدبم  ّتینما  ینیریش  هب  ار  نارگمتس  زا  میب  یخلت  و  يراتفر ،

ینابز درک ، لادج  نم  اب  هک  یـسک  رب  یتسد و  درک ، متـس  نم  هب  هکنآ  رب  میارب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 8)
هکنآ رب  يا  ییاناوت  و  يا ، ییوج  هراچ  دـنز  گنرین  نم  هب  هکنآ  رب  ارم  .هد و  رارق  يا  يزوریپ  دومن ، يراـگزاسان  نم  اـب  هکنآ  رب  و 

هار هب  هکنآ  زا  تعاطا  هب  ارم  .شخبب و  دومن ، دیدهت  ارم  هکنآ  زا  یتمالـس  و  داد ، مانـشد  ارم  هکنآ  رب  یبیذکت  و  دومن ، متـس  نم  هب 
.هد قیفوت  درک ، مداشرا  هک  یسک  زا  يوریپ  دنادرگ و  مراوتسا  تسار 

دروخرب یهاوخریخ  يور  زا  هدومن ، یتسردان  نم  اـب  هکنآ  اـب  اـت  هد  قیفوت  ارم  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 9)
نم زا  هک  ار  یـسک  .مهد و  شاداـپ  شـشخب  اـب  هدومن ، ممورحم  هکنآ  هب  .مهد و  ازج  یکین  هب  ار  هدرک  يرود  نم  زا  هکنآ  .منک و 

يدب زا  مرازگ و  ساپـس  ار  نارگید )  ) یکین .منک و  دای  یکین  هب  هدومن  تبیغ  نم  زا  هکنآ  اب  .مهد و  تافاکم  نتـسویپ  هب  هدش  ادج 
.منک یشوپ  مشچ  اهنآ ) )

رد .ناـشوپب  نم  هب  ار  ناراـکزیهرپ  روـیز  اراـیب و  ناگتـسیاش  تـنیز  هـب  ارم  تـسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 10)
یکین و ندرک  راکشآ  مدرم و  نیب  حالـصا  ناگدنکارپ و  نداد  دنویپ  هنیک و  شتآ )  ) ندناشنورف مشخ و  ندربورف  لدع و  ندرتسگ 
ناسحا و ندـیزگرب  تلیـضف و  هب  نتفرگ  یـشیپ  ییوخ و  شوخ  راـقو و  يراـتفر و  شوخ  ینتورف و  ییوخ و  مرن  بیع و  ندـناشوپ 

یکین ندرمش  مک  دشاب و  تخس  هچ  رگا  نتفگ ، ّقح  ِنخس  تسین و  ناسحا  هتسیاش  هک  یـسک  هب  ندرکن  ناسحا  شنزرـس و  كرت 
اب نم  يارب  ار  فاصوا )  ) نیا دشاب و  مک  هچ  رگا  مرادرک ، راتفگ و  يدـب  ندرمـش  رایـسب  دـشاب و  رایـسب  هچ  رگا  مرادرک ، راتفگ و 

.نادرگ لماک  دنک ، یم  لمع  دوخ  یگتخاس  يأر  هب  هک  ره  تعدب و  لها  ندراذگ  ورف  تعامج و  اب  یهارمه  یگشیمه و  تعاطا 
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نَع ِلَسَکلِاب  ّیَِنیَلتَبت  َال  َو  ُتبِـصَن ، اَذِإ  ِّیف  َِکتُّوق  يَوقَأ  َو  ُتِربَک ، اَذِإ  ّیَلَع  َِکقزِر  َعَسوَأ  لَعجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 11)
(12) .َکَیلِإ َعَمَتجا  ِنَم  ِهَقَراَفُم  َال  َو  َکنَع ، َقّرَفَت  نَم  ِهَعَماَُجم  َال  َو  َِکتّبَحَم ، ِفاَلِِخل  ِضّرَعّتلِاب  َال  َو  َِکلِیبَس ، نَع  یَمَعلا  َال  َو  َِکتَداَبِع ،

اَذِإ َكِریَِغب  ِهَناَِعتسِالِاب  ِّینتَفت  َال  َو  ِهَنَکـسَملا ، َدنِع  َکَیلِإ  ُعّرَـضَتَأ  َو  ِهَجاَحلا ، َدنِع  َُکلَأسَأ  َو  ِهَروُرّـضلا ، َدنِع  َِکب  ُلوُصَأ  ِینَلعجا  ّمُهّللأ 
َکَعنَم َو َکَنَالذِخ َو  َِکلَِذب  ّقِحَتسَأَف  ، ُتبِهَر اَذِإ  َکَنوُد  نَم  َیلِإ  ِعّرَضّتلِاب  َال  َو  ُترَقَتفا ، اَذِإ  َكِریَغ  ِلاَؤُِسل  ِعوُضُخلِاب  َال  َو  ُترِرُطـضا ،
َو َکـِتَمَظَِعل ، ًارکِذ  ِدَـسَحلا  ّیَنّظتلا َو  ّیَنّمتلا َو  َنـِم  ِیعُور  ِیف  ُناَطیّـشلا  ِیُقلی  اَـم  لَـعجا  ّمُـهّللأ  ( 13) .َنیِمِحاّرلا َمَحرَأ  اَی  َکَـضاَرعِإ ،
ِوَأ ٍلِـطَاب  ِهَداَهَـش  وَأ  ٍضرِع  ِمتَـش  وَأ  ٍرجُه  وَأ  ٍشُحف  ِهَظَفل  نِم  ِینَاِـسل  یَلَع  يَرجَأ  اَـم  َو  َكّوُدَـع ، یَلَع  ًارِیبدـَت  َو  َِکتَردـُق ، ِیف  ًارّکَفَت 

ًارکُـش َو  َكِدیِجمَت ، ِیف  ًاباَهَذ  َو  َکیَلَع ، ِءاَنّثلا  ِیف  ًاقاَرغِإ  َو  ََکل ، ِدمَحلِاب  ًاقُطن  َِکلَذ  َهَبـشَأ  اَم  ٍرِـضاَح َو  ّبَس  وَأ  ٍِبئاَغ  ٍنِمُؤم  ِباَِیتغا 
َال َو  ّیَنع ، ِعفّدـِلل  ٌقیِطُم  َتنَأ  ّنَمَلظُأ َو  اـَل  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 14) .َِکنَنِِمل ًءاَصحِإ  َو  َِکناَسحِِإب ، ًافاَِرتعا  َو  َکـِتَمِعِنل ،
نِم ّنَیَغطَأ َو  َال  َو  ِیعُـسو ، َكِدـنِع  نِم  ّنَرِقَتفَأ َو  َال  َو  ِیَتیَاِدـه ، َکتَنَکمَأ  دَـق  ّنّلِـضَأ َو  اـَل  َو  ِّینم ، ِضبَقلا  یَلَع  ُرِداَـقلا  َتنَأ  ّنَِملظَأ َو 

َسَیل َو  ُتِقثَو ، َِکلـضَِفب  َو  ُتقَتـشا ، َكِزُواََـجت  َیلِإ  َو  ُتدَـصَق ، َكِوفَع  َیلِإ  َو  ُتدَـفَو ، َکـِتَرِفغَم  َیلِإ  ّمُهّللأ  ( 15) .ِيدُجو َكِدنِع 
یَلَع ّلَصَف  ، َُکلـضَف ّالِإ  ِیـسَفن  یَلَع  ُتمَکَح  نَأ  َدـَعب  ِیل  اَم  َو  َكَوفَع ، ِِهب  ّقِحَتـسَأ  اَم  ِیَلَمع  ِیف  َال  َو  َکَتَرِفغَم ، ِیل  ُبِجُوی  اَم  ِيدـِنع 

.ّیَلَع لّضَفَت  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو 
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تا ییاناوت  نیرت  يوق  مدش و  ریپ  هک  ینامز  نم ، رب  ار  تا  يزور  نیرت  خارف  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 11)
فـالخ يراـک  هب  نتخادرپ  تهار و  زا  يروـک  هب  تتداـبع و  رد  یتسـس  هب  ارم  .هد و  رارق  مدـش  هدـنامرد  هک  یماـگنه  نـم ، رد  ار 

.زاسن راتفرگ  هتسویپ ، وت  هب  هکنآ  زا  ییادج  هدومن و  يرود  وت  زا  هک  یسک  اب  ندمآ  درگ  تا و  یتسود 

ماگنه منک و  تساوخرد  وت  زا  يدـنمزاین  ماگنه  مروآ و  هلمح  وت  يرای )  ) هب ترورـض ، تقو  هب  هک  نک  منانچ  ارم  ادـنوادخ  ( 12)
زا تساوخرد  يارب  ینتورف  هب  ما و  یگدـنامرد  تقو  هب  نارگید  زا  نتـساوخ  يراـی  هب  ارم  منک و  يراز  وـت  هاـگرد  هب  یتـسد ، یهت 

یگرهب و یب  يراوخ و  راوازـس  نآ ، ببـس  هب  ات  .نکن  شیامزآ  مسرت ، ماگنه  نارگید  هاگرد  هب  يراز  هب  مزاین و  ماگنه  هب  نارگید 
.ناگدنیاشخب نیرت  هدنیاشخب  يا  .موش  وت  ندنادرگ  يور 

تتردق و رد  هشیدنا  تا و  یگرزب  دای  دنکفا ، یم  نم  لد  رد  کشر ، یفاب و  لایخ  وزرآ و  زا  ناطیـش  هچنآ  ياج  هب  ادنوادخ  ( 13)
تبیغ ای  تسردان  یهاوگ  ای  يزیروربآ  ای  مانـشد  ای  تشز  نخـس  زا  هتخاس  يراج  منابز  رب  وا  هچنآ  ياج  هب  و  تنمـشد ، هیلع  ریبدت 
رکـش تنتـسناد و  گرزب  هب  مادـقا  تناوارف و  يانث  تدوخ و  يارب  ساپـس  اهنیا ، دـننام  رـضاح و  صخـش  هب  ازـسان  ای  بئاـغ  نمؤم 

.هد رارق  ار  تیاه  ششخب  ندرمش  تا و  یکین  هب  فارتعا  تتمعن و 

رب .ییاناوت و  نم  زا  عافد  رب  وت  هک  یلاح  رد  دوشن ، متس  نم  رب  هک ) نک  نانچ   ) تسرف و دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 14)
رد مدرگن ، ریقف  .ینک و  متیادـه  یناوت  یم  هک  یلاح  رد  مدرگن ، هارمگ  .يراد و  مزاـب  يرداـق  وت  هک  یلاـح  رد  منکن ، متـس  یـسک 

.تسوت دزن  زا  ما  ییاناوت  هک  یلاح  رد  منکن ، یشکرس  دشاب و  یم  وت  دزن  زا  ما  ییاراد  هک  یلاح 

هب ما و  هدیزرو  قایتشا  وت  تشذگ  هب  ما و  هدومن  گنهآ  وت  شیاشخب  يوس  هب  ما و  هدروآ  يور  تشزرمآ  يوس  هب  ادـنوادخ  ( 15)
موش وت  وفع  راوازس  هک  يزیچ  ملمع  رد  تسین و  نم  رد  ددرگ ، وت  ندیزرمآ  بجوم  هچنآ  هک  یلاح  رد  .ما  هدرک  دامتعا  وت  ناسحا 

نم هب  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  .مرادـن  وت  لضف  زج  يزیچ  مدرک ، موکحم  ار  دوخ  هکنآ  زا  سپ  درادـن و  دوجو 
.امن لّضفت 
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 َ ِیب ُکلـسا  ّمُهّللأ  ( 17) .یَـضرَأ َوُه  اَِـمب  ِیِنلمَعتـسا  َو  یَکزَأ ،   َ ِیه ِیّتـِلل  ِینّقَفو  َو  يَوقّتلا ، ِینِمَهلأ  َو  يَدُـهلِاب ، ِینِقطَنأ  ّمُهّللأ َو  ( 16)
ِلهَأ نِم  ِینَلعجا  َو  ِداَِـصتقِالِاب ، ِینّعَتم  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 18) .اَـیحَأ ُتُومَأ َو  َکـِتِّلم  یَلَع  ِینَلعجا  َو  یَلثُملا ، َهَقیِرّطلا 

اَم ِیـسَفن  نِم  َکِسفَِنل  ذُـخ  ّمُهّللأ  ( 19) .ِداَـصرِملا َهَماَلـس  َو  ِداَـعَملا ، َزوَف  ِیُنقزرا  َو  ِداَـبِعلا ، ِحـِلاَص  نِم  َو  ِداَـشّرلا ، ِّهلِدَأ  نِم  َو  ِداَدّـسلا ،
نِإ ِیَعَجُتنم  َتنَأ  َو  ُتنِزَح ، نِإ  ِّیتُدع  َتنَأ  ّمُهّللأ  ( 20) .اَهَمِصعَت وَأ  ٌهَِکلاَه  ِیسَفن  ّنِإَف  اَهُِحلُصی ، اَم  ِیسَفن  نِم  ِیسَِفنل  ِقبَأ  َو  اَهُـصّلَُخی ،

ِءاَلَبلا َلبَق  ّیَلَع  ُننماَـف  ، ٌرِییغَت َترَکنَأ  اَـمِیف  َو  ٌحاَلَـص ، َدَـسَف  اَِـمل  َو  ٌفَلَخ ، َتاَـف  اّـمِم  َكَدـنِع  َو  ُتثِرَک ، نِإ  ِیَتثَاِغتـسا  َکـِب  َو  ُتمِرُح ،
ّمُهّللأ ( 21  ) ِینَحنما َو  ِداَعَملا ، ِموَی  َنمَأ  ِیل  بَه  َو  ِداَبِعلا ، ِهّرَعَم  َهَنُوئَم  ِِینفکا  َو  ِداَشّرلِاب ، ِلاَلّـضلا  َلبَق  َو  ِهَدِجلِاب ، ِبَلّطلا  َلبَق  َو  ِهَِیفاَعلِاب ،

َو َكاَرَذ ، ِیف  ِیِّنلَظأ  َو  َکِعنُِـصب ، ِِینوَاد  َو  َکِمَرَِکب ، ِینِحلَـصأ  َو  َِکتَمِعِنب ، ُِینذغا  َو  َکِفُطِلب ، ّیَنع  أَردا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص 
(22) .اَهاَضرَِأل ُلَلِملا  ِتَضَقاَنَت  اَذِإ  َو  اَهاَکزَِأل ، ُلاَمعَألا  ِتََهباَـشَت  اَذِإ  َو  اَهاَدـهَِأل ، ُرُومُـألا  ّیَلَع  تَلَکَتـشا  اَذِإ  ِینّقَفو  َو  َكاَـضِر ، ِینّلَلج 

ِینَحنما َو  ِهَعّـسلِاب ، ِّینتَفت  َال  َو  ِهَیاَدِـهلا ، َقدِـص  ِیل  بَه  َو  ِهَیَالِولا ، َنسُح  ِینُمـس  َو  ِهَیاَفِکلِاب ، ِینّجَوت  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ 
.ًاِّدن َکَعَم  وُعدَأ  َال  َو  ًاّدِض ، ََکل  ُلَعجَأ  َال  ِّینَإف  ، ًاّدَر ّیَلَع  ِیئَاُعد  ّدَُرت  َال  َو  ًاّدَک ، ًاّدَک  ِیشَیع  لَعَجت  َال  َو  ِهَعّدلا ، َنسُح 
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راتفر نیرت  هدیدنـسپ  هب  هد و  قیفوت  شور  نیرت  هزیکاپ  هب  نکفا و  ملد  رد  يراکزیهرپ  نک و  ایوگ  تیادـه  هب  ارم  ادـنوادخ و  ( 16)
.راداو

.موش هدنز  مریمب و  وت  نیئآ  رب  هک  نادرگ  منانچ  ربب و  هار  نیرتهب  هب  ارم  ادنوادخ  ( 17)

هار هب  نایامنهار  ناراکتـسرد و  زا  ارم  نادرگ و  دـنم  هرهب  يور ، هنایم  هب  ارم  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 18)
.امرف ما  يزور  ار  خزود )  ) هاگ نیمک  زا  ییاهر  تمایق و  ِيراگتسر  هد و  رارق  هتسیاش  ناگدنب  زا  تسار و 

اریز .راذگ  یقاب  دیامن ، محالـصا  هک  ار  هچنآ  میارب ، نم  زا  .ریگب و  دـهد ، ما  ییاهر  هک  ار  هچنآ  نم ، زا  دوخ  يارب  ادـنوادخ  ( 19)
.ییامن شظفح  وت  هکنآ  رگم  تسا ، هدنوش  كاله  مسفن 

زا دریگارف ، ارم  هودنا  رگا  .تسوت و  هب  نم  دیما  مدرگ ، دیماان  رگا  .ییوت و  ما  یـشوخلد  هیام  موش ، نیگهودـنا  رگا  ادـنوادخ  ( 20)
سپ .تسوت  دزن  يا ، هتسناد  تشز  هچنآ  رییغت  و  هدش ، هابت  هچنآ  حالـصا  هتفر و  تسد  زا  هچنآ  ره  ضوع  .مهاوخ و  یـسردایرف  وت 

ِهانگ ینیگنـس  راذگ و  ّتنم  نم  رب  داشرا ، اب  یهارمگ ، زا  شیپ  يرگناوت و  اب  تساوخرد ، زا  شیپ  یتسردنت و  اب  يراتفرگ ، زا  شیپ 
.امن اطع  نم  هب  ار  ندرک  داشرا  بوخ  .شخبب و  تشگزاب  زور  ِشیاسآ  ارم  .رادرب و  نم  زا  ار  ناگدنب  ِییوج  بیع 

هب هد و  شرورپ  ارم  تتمعن ، هب  .نک و  رود  نم  زا  ار ) يّرـش  ره  ، ) تفطل هـب  تـسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 21)
ناشوپب و نم  رب  ار  تا  يدونـشوخ  هد و  مرارق  دوخ ، هیاس  رد  نک و  ناـمرد  ارم  دوخ ، ناـسحا  هب  اـمرف و  حالـصا  ارم  شیوخ ، مرک 
اهنآ و نیرت  هزیکاپ  هب  دـیدرگ ، رگیدـکی )  ) هیبش لامعا  هک  یماگنه  اـهنآ و  نیرت  تسار  هب  تشگ ، مهرد  نم  رب  اـهراک  هک  هاـگنآ 

.هد مقیفوت  اهنآ  نیرت  هدیدنسپ  هب  اه ، نیئآ  ضقانت  ِنامز 

رارق نم  هدهع  رب  ار ، ندومن  یتسرپرـس  کین  .راذگ و  مرـس  رب  يزاین  یب  جات  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 22)
رارق رسدرد  رپ  ار  ما  یگدنز  .امرف و  اطع  نم  هب  رطاخ  یگدوسآ  .نکم و  مشیامزآ  يرگناوت  هب  .شخبب و  نیتسار  تیاده  ارم  .هد و 

.مناوخ یمن  ار  يدننامه  وت  اب  مهد و  یمن  رارق  يّدض  وت  يارب  نم  اریز  .نادرگن  زاب  مدوخ  هب  ار  میاعد  .هدن و 
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َلِیبَس ِیب  بِصَأ  َو  ِهِیف ، ِهَکَرَبلِاب  ِیَتَکَلم  ّرفَو  َو  ِفَّلتلا ، َنِم  ِیقِزر  نّصَح  َو  ِفَرّـسلا ، َنِم  ِینَعنما  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 23)
نَع َلِغَتشَأ  اَلَف  ٍباَِستحا ، ِریَغ  نِم  ِیُنقزرا  َو  ِباَِستکِالا ، َهَنُوئَم  ِِینفکا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 24) .ُهنِم ُقِفنُأ  اَمِیف  ِّربِلل  ِهَیاَدِهلا 

(26) .ُبَهرَأ اّمِم  َِکتّزِِعب  ِینِرَجأ  َو  ُُبلطَأ ، اَم  َِکتَردـُِقب  ِیِنبلَطَأـف  ّمُهّللأ  ( 25) .ِبَسکَملا ِتاَِعبَت  َرـصِإ  َلِمَتحَأ  َال  َو  ِبَلّطلِاب ، َکـِتَداَبِع 
َراَرِـش   َ ِیطَعتـَـسأ َو  َکـِقزِر ، َلـهَأ  َقِزرَتسَأَـف  ِراَـتقِإلِاب  ِیهَاـج  لِذَـتبَت  اـَل  َو  ِراَـسَیلِاب ، ِیهَجو  نُـص  َو  ِهـِلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُـهّللأ 

ٍدّمَُحم َو یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 27) .ِعنَملا ِءاَطعِإلا َو    ّ َِیلو مِِهنوُد  نِم  َتنَأ  َو  ِیَنَعَنم ، نَم  ّمَذـِب  یَلَتبُأو  ِینَاطَعأ ، نَم  ِدـمَِحب  َِنتَتفَأَف  ، َکـِقلَخ
َو ِیَلَجأ ، َكِوـفَِعب  ِمتخا  ّمُهّللأ  ( 28) .ٍلاَمجِإ ِیف  ًاعَرَو  َو  ٍلاَمِعتـسا ، ِیف  ًاملِع  َو  ٍهَداَـهَز ، ِیف  ًاـغاَرَف  َو  ٍهَداَـبِع ، ِیف  ًهّحِـص  ِیُنقزرا  َو  ِِهلآ ،
ٍدّمَُحم َو یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 29) .ِیَلَمع ِیلَاوَحأ  ِعیِمَج  ِیف  نّسَح  َو  ُِیُلبـس ، َكاَضِر  ِغُوُلب  َیلِإ  لّهَـس  َو  ِیَلَمأ ، َِکتَمحَر  ِءاَجَر  ِیف  قّقَح 

اَِهب ِیل  لِمکَأ  ، ًهَلهَـس اًلِیبَس  َِکتّبَحَم  َیلِإ  ِیل  جَهنا  َو  ِهَلهُملا ، ِماّیَأ  ِیف  َِکتَعاَِطب  ِیِنلمَعتـسا  َو  ِهَلفَغلا ، ِتاَقوَأ  ِیف  َكِرکِذـِل  ِینّهَبن  َو  ِِهلآ ،
ٍدَحَأ یَلَع  ّلَصُم  َتنَأ  َو  ُهَلبَق ، َکِقلَخ  نِم  ٍدَـحَأ  یَلَع  َتیّلَـص  اَم  ِلَـضفَأَک  ، ِِهلآ ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ َو  ( 30) .ِهَرِخآلا اَینّدـلا َو  َریَخ 

.ِراّنلا َباَذَع  َِکتَمحَِرب  ِِینق  َو  ًهَنَسَح ، ِهَرِخآلا  ِیف  ًهَنَسَح َو  اَینّدلا  ِیف  اَِنتآ  َو  ُهَدَعب ،
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ما ییاراد  .رادهگن و  ندش  فلت  زا  ار  ما  يزور  رادزاب و  يراک  فارـسا  زا  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 23)
.ناسرب يراگتسر  هار  هب  منک ، یم  قافنا  ییاراد  نآ  زا  هچنآ  رد  ارم  .زاس و  نوزفا  تکرب ، اب  ار 

باـسح یب  ارم  .رادرب و  نم  زا  ار  رایـسب  تمحز  اـب  يزور  ندروآ  تسد  هب  تـسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 24)
.مورن بسک  ِدب  ياهدمایپ  راب  ریز  موشن و  نتسج  يزور  ِمرگرس  وت  تدابع  ياج  هب  ات  هد ، يزور 

.هد ما  ینمیا  مسرت ، یم  هچنآ  زا  دوخ ، تّزع  هب  .روآرب و  میارب  منک ، یم  بلط  هچنآ  شیوخ ، تردق  هب  سپ  ادنوادخ  ( 25)

زا ات  زیرم ، ورف  یتسدگنت ، اب  ار  مهوکـش  نک و  ظفح  يرگناوت  اب  ار  میوربآ  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 26)
، هدرک اطع  نم  هب  هکنآ  شیاتـس  هب  هاگنآ  .مبلط  اـطع  تدـب ، ناگدـیرفآ  زا  .مهاوخب و  يزور  دنتـسه ، وت  راوخ  يزور  هک  یناـسک 

.اهنآ هن  ینتشاد ، زاب  ندیشخب و  راد  هدهع  وت  هک  یلاح  رد  .مدرگ  راچد  هتشادزاب ، نم  زا  هکنآ  شهوکن  هب  موش و  راتفرگ 

زا ِيراک  زیهرپ  لمع و  اب  ملع  دهز و  رد  تغارف  تدابع و  رد  یتسردـنت  ارم  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 27)
.امرف يزور  يور ، هنایم  يور 

يارب ار  میاه  هار  .شخب و  قّقحت  مراد  تتمحر  هب  دیما  رد  هک  ار  ییوزرآ  .هد و  نایاپ  دوخ  شزرمآ  اب  ارم  ِیگدـنز  ادـنوادخ  ( 28)
.نادرگ وکین  ملاوحا ، همه  رد  ار  ملمع  .امرف و  ناسآ  تا ، يدونشوخ  هب  ندیسر 

هب مرمع ، ِتلهم  ياهزور  رد  .نک و  رادیب  دوخ  دای  يارب  تلفغ ، تاقوا  رد  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 29)
.امن لماک  میارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  هلیسو ، نیدب  .نادرگ و  راومه  میارب  تتّبحم ، يوس  هب  ناسآ  یهار  .رامگب و  دوخ  تعاط 

يداتـسرف و تناگدیرفآ  زا  یـسک  رب  وا  زا  شیپ  هک  يدورد  نیرترب  دننامه  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ و  ( 30)
، شتآ باذع  زا  دوخ  تمحر  هب  ارم  .نک و  نامیاطع  یکین ، مه  ترخآ  رد  یکین و  ایند  رد  و  داتـسرف ، یهاوخ  یـسک  رب  وا  زا  سپ 

.امرف ظفح 
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اَیاَطَخلا ُهتّمَهَأ  ٌرمَأ َو  ُهَنَزَح  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 21)

، ِیل َدّیَُؤم  اَلَف  َِکبَضَغ  نَع  ُتفُعَض  َو  ِیَعم ، َبِحاَص  اَلَف  اَیاَطَخلا  ِینَتَدرَفأ  ، ِفوُخَملا ِرمَألا    َ ِیقَاو َو  ِفیِعّضلا ، ِدرَفلا    َ ِیفَاک اَی  ّمُهّللأ  ( 1)
نَم َو  ِیَنتَدرَفأ ، َتنَأ  ُِینِدـعَاُسی َو  نَم  َو  ِیَنتَفَخأ ، َتنَأ  َکـنِم َو  ُِیِننمُؤـی  نَم  َو  ( 2) ِیَتعَوِرل َنّکَسُم  اَلَف  َِکئاَِقل  ِفوَخ  یَلَع  ُتفَرـشَأ  َو 
یَلَع ٌِبلاَط  ّالِإ  ُنیُِعی  َال  َو  ٍبُولغَم ، یَلَع  ٌِبلاَـغ  اـّلِإ  ُنِمُؤی  اـَل  َو  ٍبُوبرَم ، یَلَع  ّبَر  اـّلِإ  ِیَِهلإ ، اَـی  ُریُِجی ، اـَل  ( 3) ِیَنتَفعَـضأ َتنَأ  ِینّیَوُقی َو 

حِجنَأ َو  َِیبَره ، رِجَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـصَف  ، ُبَرهَملا ّرَفَملا َو  َکـَیلِإ  َو  ِبَبّـسلا ، َکـِلَذ  ُعـیِمَج  ، ِیَِهلإ اَـی  َكِدَِـیب ، َو  ( 4) .ٍبُولطَم
َکَبَبَس ّیَنع  َتعَطَق  وَأ  َکَقزِر  ّیَلَع  َترَظَح  وَأ  َمیِسَجلا  َکَلضَف  ِیَنتَعَنم  وَأ  َمیِرَکلا  َکَهجَو  ّیَنع  َتفَرَـص  نِإ  َّکنِإ  ّمُهّللأ  ( 5) .ِیَبلَطم

.َكِدَِیب ِیَِتیصَان  ، َِکتَضبَق ِیف  َكُدبَع َو  ِّینَإف  ، َكاَوِس ِهَنوُعَِمب  َكَدنِع  اَم  یَلَع  رِدقَأ  َمل  َو  َكَریَغ ، ِیَلَمأ  نِم  ٍءیَـش  َیلِإ  َلِیبّسلا  ِدِجَأ  َمل 
َهَزَواَُجم ُعیِطَتـسَأ  َال  َو  َِکناَطلُـس ، نِم  ِجوُرُخلا  یَلَع  ِیل  َهُّوق  اـَل  َو  َكُؤاَـضَق ، ِّیف  ٌلدَـع  ، َکُـمکُح ِّیف  ٍضاَـم  ، َكِرمَأ َعَم  ِیل  َرمَأ  اـَل  ( 6)

.َِکتَمحَر ِلضَِفب  َِکتَعاَِطب َو  ّالِإ  َكَدنِع  اَم  ُلاَنَأ  َال  َو  َكاَضِر ، ُُغلبَأ  َال  َو  َكاَوَه ، ُلیِمَتسَأ  َال  َو  َِکتَرُدق ،
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درک یم  ناشیرپ  ار  وا  ناهانگ  دومن و  یم  نیگهودنا  ار  وا  يزیچ  هک  یماگنه  دوب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (21)و 

یهارمه هدـنادرگ و  اهنت  ارم  اهاطخ  .كانـسرت  زیچ  ره  زا  هدـنرادهگن  .ناوتان و  ياهنت  صخـش )  ) هدـننک تیافک  يا  ادـنوادخ  ( 1)
يارب يا  هدنهد  شمارآ  ما و  هتشگ  کیدزن  ترادید  سرت  هب  .مرادن و  يا  هدنهد  يرای  ما و  هدش  ناوتان  وت  مشخ  ربارب  رد  .مرادن و 

.مرادن مسرت 

اهنت ارم  وت  هک  یلاح  رد  دـهد ، يراـی  ارم  یـسک  هچ  و  يا ؟ هدـناسرت  ارم  وت  هک  یلاـح  رد  دـشخب ، ناـما  وت  زا  ارم  یـسک  هچ  و  ( 2)
؟ يا هدومن  مناوتان  وت  هک  یلاح  رد  دزاس ، دنمورین  ارم  یسک  هچ  و  يا ؟ هتشاذگ 

زج ار  هدش  بلط  .دشخب و  یمن  ناما  زوریپ ، زج  ار  هدروخ  تسکـش  .دهد و  یمن  هانپ  راگدرورپ ، زج  ار  هدرورپ  نم ، يادخ  يا  ( 3)
.دناسر یمن  يرای  هدننک ، بلط 

تسرف و دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  .تسوت  يوس  هب  زیرگ  رفم و  تسوت و  تسد  هب  اه  ببـس  نیا  همه  نم ، يادخ  يا  و  ( 4)
.روآرب ار  مبلطم  هد و  هانپ  ار  مزیرگ 

هتـشر ای  ییامن  غیرد  نم  رب  ار  تا  يزور  ای  يرادزاب  نم  زا  ار  تگرزب  لضف  ای  ینادرگرب  نم  زا  ار  تمیرک  يور  رگا  ادنوادخ  ( 5)
یسرتسد وت  ریغ  کمک  اب  تسوت ، دزن  هچنآ  هب  مباین و  وت  ریغ  میوزرآ ، زا  کی  چیه  يوس  هب  یهار  يربب ، نم  زا  ار  دوخ  تمحر ) )

.تسوت تسد  هب  م  رایتخا ) و   ) یناشیپ يوم  ماوت و  تشم  رد  وت و  هدنب  نم  نوچ  .مرادن 

ییورین ارم  .تسا و  هنالداع  يدومن ، ریدـقت  نم  يارب  هچنآ  تسا و  يراج  نم  هرابرد  وت  مکح  .تسین  ینامرف  ارم  وت ، نامرف  اـب  ( 6)
( بلج  ) ییاـناوت .میاـمن و  بلج  ار  وت  ّتبحم  مناوت  یمن  .مزیرگب و  وـت  تردـق  زا  مناوـت  یمن  .تسین و  وـت  تنطلـس  زا  جورخ  يارب 

.تتمحر ِینوزف  هب  وت و  زا )  ) تعاطا اب  زج  متسین ، تسوت  دزن  هچنآ  هب  لئان  .مرادن و  ار  تتیاضر 
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ِفعَِضب ُفِرَتعَأ  َو  ِیسَفن ، یَلَع  َِکلَِذب  ُدَهشَأ  ، َِکب ّالِإ  ًاّرَض  َال  ًاعفَن َو  ِیسَِفنل  ُِکلمَأ  َال  ََکل ، ًارِخاَد  ًادبَع  ُتیَـسمَأ  ُتحَبـصَأ َو  ِیَِهلإ  (7)
ُنیِهَملا ُریِقَحلا  ُریِرّـضلا  ُفیِعّـضلا  ُنیِکَتـسُملا  ُنیِکـسِملا  َكُدبَع  ِّینَإف  ، ِیَنتَیتآ اَم  ِیل  مّمَت  َو  ِیَنتَدَـعو ، اَم  ِیل  زِجنَأَف  ، ِیَتِلیح ِهِّلق  ِّیتُوق َو 

اَمِیف َِکناَسحِِإل  اًِلفاَغ  َال  َو  ِیَنتَیلَوأ ، اَـمِیف  َكِرکِذـِل  ًایِـساَن  ِینَلعَجت  اـَل  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 8) .ُریِجَتسُملا ُِفئاَخلا  ُریِقَفلا 
وَأ ٍسُؤب  وَأ  ٍءاََلب ، وَأ  ٍهَِیفاَع  وَأ  ٍءاَـخَر ، وَأ  ٍهّدِـش  وَأ  َءاّرَـض ، وَأ  ُتنُک  َءاّرَـس  ِیف  ّیَنع ، تَأَـطبَأ  نِإ  ِیل َو  َکـَِتباَجِإ  نِم  ًاـِسیآ  اـَل  َو  ِیَنتَیَلبأ ،

ََکل ِيدَمح  َو  َكاّیِإ ، ِیحَدـم  َو  َکیَلَع ، ِیئَاَنث  لَعجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 9) .یًنِغ وَأ  ٍرقَف  وَأ  َءاَوَأل ، وَأ  ٍهَدِـج  وَأ  َءاَمعَن ،
اَمِیف ِیَنَدـب  لِمعَتـسا  َو  َكاَوقَت ، ِیبَلق  رِعـشَأ  َو  اَهِیف ، ِیَنتَعَنم  اَم  یَلَع  َنَزحَأ  َال  َو  اَینّدـلا ، َنِم  ِیَنتَیتآ  اَِمب  َحَرفَأ  اـَل  یّتَح  ِیتَـالَاح  ّلُـک  ِیف 
ّمُهّللأ ( 10) .َكاَضِر نِم  ًائیَش  َطَخسَأ  َال  َو  َکِطخُس ، نِم  ًائیَش  ّبِحُأ  َال  یّتَح  ّیَلَع  ُدِرَی  اَم  ّلُک  نَع  ِیسَفن  َِکتَعاَِطب  لَغـشا  َو  ِّینم ، ُُهلَبقَت 

ُهِلمَأ َو  َکَیلِإ ، ِهَبغّرلِاب  ِهّوَق  َو  َکنِم ، ِلَجَولِاب  َِکفوَِخب َو  ُهشَعنا  َو  َكِرکِذـِب ، ُهلَغـشا  َو  َِکتّبَحَِمل ، ِیبَلق  غّرَف  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص 
، ِيدَاز اَینّدلا  َنِم  َكاَوقَت  لَعجا  َو  ( 11) .اَهّلُک ِیتَاَیح  َماّیَأ  َكَدنِع  اَمِیف  ِهَبغّرلِاب  ُهّللَذ  َو  َکَیلِإ ، ُِلبّسلا  ّبَحَأ  ِیف  ِِهب  ِرجَأ  َو  َِکتَعاَط ، َیلِإ 

لَعجا َو  َِکتاَضرَم ، َعیِمَج  اَِهب  ُلِمَتحَأ  ًهُّوق  ِیل  بَه  َو  يَاوَثم َ،  َِکتّنَج  ِیف  لَعجا  َو  ِیَلخَدم ، َِکتاَضرَم  ِیف  َو  ِیَتلِحر ، َِکتَمحَر  َیلِإ  َو 
.َِکتَعاَط ِلهَأ  َِکئاَِیلوَِأب َو  َِکب َو  َسنُألا  َِیل  بَه  َو  َکِقلَخ ، ِراَرِش  نِم  َهَشحَولا    َ ِیبَلق سِبلَأ  َو  َكَدنِع ، اَمِیف  ِیَتبَغر  َو  َکَیلِإ ، ِيرَاِرف 
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، دوخ رب  .متسین  کلام  ار  ینایز  دوس و  وت  يرای  هب  زج  .ماوت  راوخ  هدنب  هک  یلاح  رد  مدرک ، رـس  هب  ار  ماش  حبـص و  نم ، يادخ  ( 7)
هد و ماجنا  يداد ، هدعو  نم  هب  هچنآ  سپ  .مراد  فارتعا  ما  یشیدنا  هراچ  یمک  متّوق و  فعض  هب  .مهد و  یم  یهاوگ  بلطم  نیا  هب 

هدنریگ هانپ  ناسرت و  ریقف ، تسپ ، زیچان ، راوخ ، لاح و  دـب  فیعـض ، راز ، اونیب ، هدـنب  نم  هک  .نادرگ  مامت  يدرک ، اطع  نم  هب  هچنآ 
.ماوت

هچنآ رد  تناسحا  زا  لفاغ  و  يدومن ، اطع  نم  هب  هچنآ  رد  تدای  ِراکشومارف  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 8)
ای یتسردنت  ای  یخارف ، ای  یگنت  ای  یتخـس ، ای  مشاب  یـشوخ  رد  هدـن ، رارق  دوش - رید  هچرگ   - تتباجا زا  دـیماان  و  يدیـشخب ، نم  هب 

.تورث ای  یتسد  یهت  ای  یتسدگنت ، ای  يرگناوت  ای  تمعن ، ای  رقف  ای  يراتفرگ ،

، تالاح همه  رد  ار  مساپـس  تدوخ و  رب  ارم  حدم  تدوخ و  هژیو  ارم  شیاتـس  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 9)
مبلق مدرگن و  نیگمغ  يا ، هتشاد  زاب  نآ  زا  ارم  هچنآ  هب  موشن و  لاحـشوخ  يا ، هداد  نم  هب  ایند  زا  هچنآ  هب  ات  .هد  رارق  تدوخ  يارب 

تعاـط هب  دـسرب ، نم  هب  هچ  ره  زا  ارم  .ریگ و  راـک  هب  يریذـپ  یم  نم  زا  هـچنآ  رد  ار  مندـب  .ناـشوپب و  دوـخ  زا  زیهرپ  هماـج  هـب  ار 
نیگمـشخ تسوت ، يدونـشوخ  هک  يزیچ  زا  مشاـب و  هتـشادن  تسود  دروآ ، یم  مشخ  هب  ار  وت  هک  يزیچ  اـت  .راد  لوغـشم  شیوـخ 

.موشن

فوخ و هب  راد و  لوغـشم  تدای  هب  نادرگ و  یلاخ  تا  یتسود  يارب  ار  ملد  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 10)
تیوس هب  اـه  هار  نیرت  بوبحم  رد  زاـس و  هّجوتم  تتعاـط  هب  هد و  ییاـناوت  دوخ ، يوس  هب  تبغر  هب  نک و  هبترمدـنلب  دوـخ  زا  سرت 

.نادرگ مار  ما  یگدنز  ياهزور  همه  رد  تسوت ، دزن  هچنآ  هب  تبغر  اب  ار  نآ  امرف و  هناور 

رد ارم  يارـس  .هد و  رارق  تا  يدونـشوخ  رد  ارم  دورو  و  تتمحر ، يوـس  هب  ارم  چوـک  و  اـیند ، زا  نم  هشوـت  ار  يراـکزیهرپ  و  ( 11)
متبغر و  دوخ ، يوس  هب  ار  مزیرگ  .منک و  لمح  ار  تا  يدونـشوخ  همه  مناوتب  ات  نک  تیانع  ییورین  نم  هب  .نادرگ و  رّرقم  تتـشهب 

هب ار  تناربنامرف  تناتـسود و  تدوخ و  اب  سنا  .ناـشوپب و  تقلخ  ناراکدـب  زا  تشحو  هب  ار  ملد  .هد و  رارق  تسوت  دزن  هچنآ  رد  ار 
.شخبب نم 
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ِیئَانِغتسا ِیسَفن َو  َسنُأ  ِیبَلق َو  َنوُکُـس  لَعجا  َِلب  ، ًهَجاَح مِهَیلِإ  ِیب  َال  َو  ًادَی ، ِيِدنع  َُهل  َال  َو  ًهّنِم ، ّیَلَع  ٍِرفاَک  َال  ٍرِجاَِفل َو  لَعَجت  َال  َو  ( 12)
ٍقوَِشب ّیَلَع  ُننما  َو  ًاریِـصَن ، مَُهل  ِینَلعجا  َو  ًانیِرَق ، مَُهل  ِینَلعجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 13) .َکِقلَخ ِراَیِِخب  َِکب َو  ِیَتیَاِفک  َو 

.ٌریِسَی َکیَلَع  َِکلَذ  َو  ٌریِدَق ، ٍءیَش  ّلُک  یَلَع  َّکنِإ  ، یَضَرت ّبُِحت َو  اَِمب  ََکل  ِلَمَعلِاب  َو  َکَیلِإ ،
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سنا ملد و  شمارآ  هکلب  .هدـن  رارق  تجاح ، اهنآ  يوس  هب  ارم  تمعن و  نم  دزن  وا  يارب  ّتنم و  نم  رب  رفاـک ، راکدـب و  يارب  و  ( 12)
.هد رارق  تبوخ  ناگدیرفآ  دوخ و  هب  ار  متیافک  ما و  يزاین  یب  مناج و 

 - لمع تدوخ و  هب  قوش  هد و  رارق  اهنآ  روای  ارم  هد و  رارق  نانآ  نیـشنمه  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 13)
نآ ندروآرب )  ) ییاـناوت و يزیچ  ره  رب  وـت  هک  .راد  ینازرا  نم  هب  ار  يوـش  یم  دونـشوخ  يراد و  تسود  هـچنآ  هـب  تدوـخ - يارب 

.تسا ناسآ  وت  رب  جئاوح ) )
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ِروُمُألا ِرّسَعَت  ِدهَجلا َو  ِهّدّشلا َو  َدنِع  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 22)

َکیِضُری اَم  ِیسَفن  نِم  ِِینطَعَأف  ، ِیَترُدق نِم  ُبَلغَأ  ّیَلَع  ِهیَلَع َو  َُکتَرُدق  َو  ِّینم ، ِِهب  ُکَلمَأ  َتنَأ  اَم  ِیـسَفن  نِم  ِیَنتّفَلک  َّکنِإ  ّمُهّللأ  ( 1)
اَلَف ِرقَفلا ، یَلَع  ِیل  َهُّوق  َال  َو  ِءاَلَبلا ، یَلَع  ِیل  َربَص  َال  َو  ِدـهَجلِاب ، ِیل  َهَقاَط  َال  ّمُهّللأ  ( 2) .ٍهَِیفاَع ِیف  ِیسَفن  نِم  اَهاَضِر  َکِسفَِنل  ذُخ  َو  ّیَنع ،

َّکنِإَـف ، ِيرُُومأ ِعیِمَج  ِیف  ِیل  رُظنا  َو    ّ َِیلإ رُظنا  َو  ( 3) .ِیَتیَاِفک ّلََوت  َو  ِیَتجَاِحب ، دّرَفَت  َلب  ، َکـِقلَخ َیلِإ  ِیِنلَکت  اـَل  َو  ِیقِزر ، ّیَلَع  رُظَحت 
ِیَتـبَاَرق َیلِإ  ِیَنتَأـَجلأ  نِإ  َو  ِینُوّـمَهَجت ، َکـِقلَخ  َیلِإ  ِیَنتَلَکو  نِإ  َو  اَُهتَحَلـصَم ، ِهِیف  اَـم  ِمقُأ  َمل  اَـهنَع َو  ُتزَجَع  ِیـسَفن  َیلِإ  ِیَنتَلَکو  نِإ 

َو ِینَـشعنَاف ، َِکتَمَظَِعب  َو  ِِیننَغَأف ، ، ّمُهّللأ َِکلـضَِفبَف ، (4) .ًارِیثَـک اوّمَذ  َو  اًـلیِوَط ، ّیَلَع  اّونَم  َو  ًادِـکَن ، اًـلِیلَق  اوَطعَأ  اوَـطعَأ  نِإ  َو  ِینُوَـمَرح ،
َو ِبُونّذلا ، ِنَع  ِینُرـصحا  َو  ِدَسَحلا ، َنِم  ِینّـصَلخ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 5) .ِِینفکَاف َكَدنِع  اَِمب  َو  ِيَدی ، طُسباَف  ، َِکتَعَِسب

ِیَنتَقَزر اَمِیف  ِیل  كِرَاب  َو  َکنِم ، ّیَلَع  ُدِرَی  اَمِیف    َ يَاِضر َو  َكَدنِع ،   َ يَاَوه لَعجا  َو  ِیصَاَعملا ، یَلَع  ِیّنئَرُجت  َال  َو  ِمِراَحَملا ، ِنَع  ِینّعَرو 
.ًاراَُجم ًاذاَعُم  ًاعُونمَم  ًارُوتسَم  ًاءُولکَم  ًاظوُفحَم  ِیتَالَاح  ّلُک  ِیف  ِینَلعجا  َو  ّیَلَع ، ِِهب  َتمَعنَأ  اَمِیف  ِیَنّتلَوخ َو  اَمِیف  َو 
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اهراک ندش  راوشد  تّقشم و  یتخس و  ماگنه  دوب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (22)و 

هریچ نم  ییاناوت  زا  نم ، رب  نآ و  رب  وت  تردق  يرتاناوت و  نآ  هب  نم  زا  وت  هک  یتشامگ  يراک  هب  مدوخ - هرابرد   - ارم ادنوادخ  ( 1)
.امن تفایرد  تیفاع  لاح  رد  نم  زا  ار  دوخ  ياضر  .امرف و  اطع  نم  هب  دنادرگ ، یم  یضار  نم  زا  ار  وت  هچنآ  سپ  .تسا  رت 

.راذگناو تقلخ  هب  ارم  رادمزاب و  نم  زا  ار  ما  يزور  سپ  .مرادن  رقف  لّمحت  و  الب ، رب  ییابیکش  و  ندیشک ، جنر  تقاط  ادنوادخ  ( 2)
.نک تیافک  ارم  نک و  اور  ییاهنت  هب  ار  متساوخ  رد  هکلب 

مزجاع نآ  ماجنا  زا  يراذگاو ، دوخ  هب  ارم  رگا  هک  .امرف  رظن  نم  دوس )  ) هب میاهراک  مامت  رد  رگنب و  نم  هب  تمحر ) دـید  هب   ) و ( 3)
هب ارم  رگا  دـننک و  ییور  شرت  نم  اـب  يراذـگاو ، تناگدـیرفآ  هب  ارم  رگا  مهدـن و  ماـجنا  تسا ، نآ  رد  نـم  تحلـصم  ار  هـچنآ  و 

شهوکن دـنهن و  رایـسب  ّتنم  نم  رب  دـنا و  هدرک  اطع  راوگان  كدـنا و  دـننک ، اطع  رگا  دـننک و  ممورحم  يزاس ، جاـتحم  مناـشیوخ 
.دننک ناوارف 

هب نادرگ و  متـسد  هداشگ  تا  يرگناوت  هب  راد و  میاـپ  هب  شیوخ  تمظع  هب  نادرگ و  مزاـین  یب  ادـنوادخ  دوخ ، لـضف  هب  سپ  ( 4)
.امرف متیافک  تسوت ، دزن  هچنآ 

رب .هد و  زیهرپ  اه  مارح  زا  ارم  .راد و  مزاب  ناهانگ  زا  .هد و  ییاهر  دسح ، زا  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 5)
هچنآ رد  میارب  .هد و  رارق  دـسر  یم  نم  هب  وت  زا  هچنآ  رد  ار ، ما  يدونـشوخ  دوـخ و  دزن  ارم ، شهاوـخ  هدـم و  متأرج  اـه  یناـمرفان 

، هتشاد هاگن  ظوفحم ، میاه ، تلاح  همه  رد  ارم  .هد و  تکرب  يا ، هداد  تمعن  نم  هب  و  يا ، هتـشاد  ینازرا  نم  هب  و  يدومن ، ما  يزور 
.هد رارق  هدش  هداد  ناما  یهلا ) باذع  زا  ، ) هدش هداد  هانپ  هدش ، تیامح  منانمشد ) ربارب  رد  ، ) هدش ناهنپ  ار ) مناهانگ  )
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َکِقلَخ نِم  ٍقلَِخل  وَأ  َِکتَعاَط  ِهوُجُو  نِم  ٍهجَو  ِیف  ََکل  ّیَلَع  ُهَتضَرَف  ِهِینَتمَزلَأ َو  اَم  ّلُک  ّیَنع  ِضقا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 6)
اَی َوُه ، ( 7) .ُُهتیِـسَن وَأ  ُُهترَکَذ  ، ِيَدی ُتاَذ  َال  ِیلَام َو  ُهعَـسَی  َمل  َو  ِیَتُردَقم ، ُهلَنَت  َمل  َو  ِّیتُوق ، ُهنَع  تَنَهَو  َو  ِیَنَدب ، َِکلَذ  نَع  َفُعَـض  نِإ  َو 

یَقبَی َال  یّتَح  ٌمیِرَک ، ٌعِساَو  َّکنِإَف  ، َكَدنِع اَم  ِرِیثَک  َِکتّیِطَع َو  ِلیِزَج  نِم  ّیَنع  ِهّدَأَف  ، ِیـسَفن نِم  اَنَأ  ُُهتلَفغَأ  ّیَلَع َو  ُهَتیَـصحَأ  دَق  اّمِم  ، ّبَر
َو ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 8) .ّبَر اَی  َكاَقلَأ  َموَی  ِیتَاّئَیس  نِم  ِِهب  َفِعاَُضت  وَأ  ِیتَاَنَسح ، نِم  ِِهب  ِیّنصَاُقت  نَأ  ُدیُِرت  ُهنِم  ٌءیَش  ّیَلَع 

یّتَح َو  يَاُیند َ،  ِیف  َدـهّزلا  ّیَلَع  ُِبلاَغلا  َنوُکَی  یّتَح  َو  ِیبَلق ، نِم  َکـِلَذ  َقدِـص  َفِرعَأ  یّتَح  ِیَتِرخِـآل  َکـَل  ِلَـمَعلا  ِیف  َهَبغّرلا  ِیُنقزرا 
ِیَضتَسأ ُء َو  ِتاَُملّظلا ، ِیف  ِِهب  ِيَدتَهأ  َو  ِساّنلا ، ِیف  ِِهب  ِیشَمأ  ًارُون  ِیل  بَه  َو  ًافوَخ ، ًاقَرَف َو  ِتاَئّیّسلا  َنِم  َنَمآ  َو  ًاقوَش ، ِتاَنَـسَحلا  َلَمعَأ 
اَم َهَّذل  َدِجَأ  یّتَح  ِدوُعوَملا  ِباََوث  َقوَش  َو  ِدـیِعَولا ، ّمَغ  َفوَخ  ِیُنقزرا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 9) ِتاَُهبّشلا ّکّشلا َو  َنِم  ِِهب 

ّمُهّللأ ( 11) .ًاّیِفَح ِیِجئَاَوِحب  نُکَف  ِیَتِرخآ  َو    َ يَاُیند ِرمَأ  نِم  ُِینِحلُـصی  اَم  ُمَلعَت  دَق  ّمُهّللأ  ( 10) ُهنِم َِکب  ُریِجَتسَأ  اَم  ََهبأَک  َو  َُهل ، َكوُعدَأ 
ّقَحلا ِیُنقزرا  َو  ٍدّمَُحم ، ِلآ  ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص 

َهَنِینأَمُط اَضّرلا َو  َحوَر  ِیسَفن  نِم  َفّرَعَتَأ  یّتَح  ِمَقّسلا ، ِهّحّصلا َو  ِرسُعلا َو  ِرـُسیلا َو  ِیف  ّیَلَع  َتمَعنَأ  اَِمب  ََکل  ِرکّـشلا  ِیف  ِيِریـصَقت  َدنِع 
.ِعفّنلا ّرّضلا َو  ِطخّسلا َو  اَضّرلا َو  ِنمَألا َو  ِفوَخلا َو  ِلاَح  ِیف  ُثُدحَی  اَمِیف  ََکل  ُبِجَی  اَِمب  ِّینم  ِسفّنلا 
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زا يا  هدـیرفآ  يارب  اـی  تتعاـط  تاـهج  زا  یتـهج  رد  هک  هچنآ  ماـجنا  هب  ارم  تـسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 6)
هب ما  ییاناوت  تسـس و  نآ  زا  میورین  ناوتان و  نآ  ماجنا )  ) زا مندب  هچرگ  هد و  قیفوت  يا ، هدومن  بجاو  مزال و  نم  رب  تناگدـیرفآ ،

.مشاب هدرک  ششومارف  ای  هتشاد  دای  هب  ار  نآ  هاوخ  .دشاب  هتشادن  ار  نآ  شیاجنگ  ما  ییاراد  تورث و  دسرن و  نآ 

نآ سپ  .مدش  لفاغ  نآ  زا  هنارسدوخ  نم  يا و  هدروآ  باسح  هب  نم  رب  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نم ، راگدرورپ  يا  فیلکت )  ) نآ ( 7)
هک دـَنامن  نم  رب  نآ  زا  يزیچ  ات  .يا  هدنـشخب  ِرگناوت  وت  اریز  .نک  ادا  نم  بناـج  زا  تسوت ، دزن  هک  یناوارف  گرزب و  ياـطع  زا  ار 

.نم راگدرورپ  يا  .منک  یم  رادید  ار  وت  هک  يزور  رد  ییازفیب ، میاه  يدب  رب  ای  یهاکب ، میاه  یکین  زا  نآ  ببس  هب  یهاوخب 

زا ار  نآ  یتسرد  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار ، وت  يارب  لمع  رد  تبغر  ْمترخآ  يارب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 8)
زا یهاون  زا  مزادرپب و  کین  ياهراک  هب  قایتشا  اب  هکنآ  ات  .دوش و  هریچ  نم  رب  ایند  رد  یتبغر  یب  هکنآ  ات  .مسانـشب و  ملد  قاـمعا ) )
زا نآ  هلیـسو  هب  مبای و  هار  نآ  اب  اه  یکیرات  رد  مور و  هار  مدرم  نیب  رد  نآ  اب  هک  شخب  يرون  ارم  .مناـمب و  نمیا  میب  سرت و  يور 

.مبای ینشور  اه  ههبش  کش و 

يزور ار  یتشهب ) (ي  اه هدعو  ِشاداپ  ِقایتشا  و  باذع ) (ي  اه هدعو  ِهودنا  ِسرت  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 9)
.مبایرد مروآ ، یم  هانپ  وت  هب  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  هودنا  مناوخ و  یم  نآ  يارب  ار  وت  هک  ار  هچنآ  تّذل  ات  .امرف  ما 

.امرف تیانع  میاه  تساوخرد  هب  سپ  .یناد  یم  دنک  یم  حالصا  ار  مترخآ  نم و  يایند  راک  هچنآ  وت  ادنوادخ  ( 10)

یتسردنت یتخس و  یناسآ و  رد  هک  ییاه  تمعن  هب  رکـش  رد  هک  یماگنه  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 11)
تبسن ار  دوخ  شمارآ  يدونشوخ و  میسن  ات  امرف ، ما  يزور  ار  قح  هب ) فارتعا  ، ) مدومن یهاتوک  يا  هتشاد  ینازرا  نم  هب  يرامیب  و 

.مبایرد تسا ، بجاو  وت  يارب  نآ ) رکش   ) و دهد ، یم  خر  دوس  نایز و  مشخ و  يدونشوخ و  ینمیا و  سرت و  لاح  رد  هچنآ  هب 
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َو َِکلضَف ، نِم  ٍءیَـش  یَلَع  َکِقلَخ  نِم  ًادَحَأ  َدُسحَأ  َال  یّتَح  ِدَسَحلا  َنِم  ِردّصلا  َهَماَلَـس  ِیُنقزرا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 12)
َلَـضفَأ ِیـسَِفنل  ُتوَجَر  ّالِإ  ٍءاَخَر  وَأ  ٍهَعَـس  وَأ  يَوقَت  وَأ  ٍهَِیفاَع  وَأ  اَینُد  وَأ  ٍنیِد  ِیف  َکِقلَخ  نِم  ٍدَـحَأ  یَلَع  َکِمَِعن  نِم  ًهَمِعن  يَرَأ  َال  یّتَح 

َنِم َساَِرتحِالا  َو  اَیاَطَخلا ، َنِم  َظّـفَّحتلا  ِیُنقزرا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 13) .ََکل َکیِرَـش  َال  َكَدـحَو  َکنِم  َِکب َو  َِکلَذ 
یَلَع َكاَضِِرل  ًاِرثُؤم  ، َِکتَعاَِطب اًِلماَع  ، ٍءاَوَس ٍَهلِزنَِمب  اَمُهنِم  ّیَلَع  ُدِرَی  اَِمب  َنوُکَأ  یّتَح  ِبَضَغلا ، اَضّرلا َو  ِلاَح  ِیف  ِهَرِخآلا  اَینّدلا َو  ِیف  َِللّزلا 

ِینَلعجا َو  ( 14  )َ يَاَوه ِطاَطِحنا  ِیلَیم َو  نِم  ِّیَیلو  َسَأیَی  َو  ِيرَوج ، ِیُملظ َو  نِم  ّيُوَدـع  َنَمأَی  یّتَح  ِءاَدـعَألا ، ِءاَِیلوَألا َو  ِیف  اَمُهاَوِس  اَم 
.ٌدیِجَم ٌدیِمَح  َّکنِإ  ، ِءاَعّدلا ِیف  ََکل  َنیّرَطضُملا  َنیِِصلخُملا  َءاَعُد  ِءاَخّرلا  ِیف  ًاِصلُخم  َكوُعدَی  نّمِم 
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رب تناگدیرفآ ، زا  کی  چیه  هب  ات  .نادرگ  ما  يزور  ار  دسح  زا  هنیـس  تمالـس  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 12)
ای ایند  ای  نید  رد  تناگدـیرفآ  زا  کی  ره  هب  هک  ار  تیاه  تمعن  زا  یتمعن  هکنیا  ات  مربن و  دـسح  يا ، هداد  ناـنآ  هب  تلـضف  زا  هچنآ 
یب هناگی و  هک   - وت زا  وت و  هلیـسو  هب  دوخ ، يارب  ار  نآ  زا  رتهب  هکنآ  رگم  منیبن ، يا ، هداد  هافر  ای  شیاشگ  ای  يراکزیهرپ  ای  تیفاع 

.منک وزرآ  یکیرش -

زا يراد  نتـشیوخ  اهاطخ و  زا  يراددوخ  مشخ ، يدونـشوخ و  لاـح  رد  ارم  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 13)
هب لماع  هتـشاد ، ناسکی  یلاح  دـسر ، یم  نم  هب  مشخ ) يدونـشوخ و   ) ود نآ  زا  هچنآ  هب  ات  .هد  يزور  ترخآ  ایند و  رد  اه ، شزغل 
زا منمشد  ات  .مرامش  مّدقم  وت ) ینامرفان  يدونشوخان و   ) ود نآ  ریغ  رب  ار  وت  يدونـشوخ  نانمـشد ، ناتـسود و  هرابرد  .مشاب  تتعاط 

.دوش دیماان  متسردان ، يراداوه  مسفن و  لیم  زا  متسود  دشاب و  نمیا  نم  متس  ملظ و 

یتسرد هب  .وت  يارب  شیاین  رد  هراچیب ، ِناصلاخ  ندـناوخ  .دـنناوخ  یم  هناصلاخ  ار  وت  هافر  ماگنه  هک  هد  رارق  یناـسک  زا  ارم  و  ( 14)
.يراوگرزب هدوتس  وت  هک 
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اَهَرکُش َهَِیفاَعلا َو  َهّللا  َلَأَس  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 23)

ِِیننَغأ َو  َکـِتَِیفاَِعب ، ِینِمرَکأ  َو  َکـِتَِیفاَِعب ، ّیّنَـصح  َو  َکَـتَِیفاَع ، ِینّلَلج  َو  َکَـتَِیفاَع ، ِینـِـسَبلأ  َو  ِهـِلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُـهّللأ  ( 1)
َِکتَِیفاَع َنَیب  ِینَیب َو  قّرَُفت  َال  َو  َکَتَِیفاَع ، ِیل  ِحلـصَأ  َو  َکَتَِیفاَع ، ِینِـشرَفأ  َکَتَِیفاَع َو  ِیل  بَه  َو  َِکتَِیفاَِعب ، ّیَلَع  قّدَـصَت  َو  َکـِتَِیفاَِعب ،

اَینّدلا َهَِیفاَع  ، َهَِیفاَعلا ِیَنَدب  ِیف  ُّدلَُوت  ًهَِیفاَع  ، ًهَیِماَن ًهَِیلاَع  ًهَِیفاَش  ًهَِیفاَک  ًهَِیفاَع  ِِینفَاع  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 2) .ِهَرِخآلا اَینّدلا َو  ِیف 
َو ََکل ، ِهَیشَخلا  َو  ِيرُُومأ ، ِیف  ِذاَفّنلا  َو  ِیبَلق ، ِیف  ِهَریِصَبلا  َو  ِیَنَدب ، ِیِنید َو  ِیف  ِهَماَلّـسلا  ِنمَألا َو  ِهّحّـصلِاب َو  ّیَلَع  ُننما  َو  ( 3) .ِهَرِخآلا َو 
ّجَـحلِاب َو ّیَلَع  ُننما  ّمُهّللأ َو  ( 4) .َِکتَیِـصعَم نِم  ُهنَع  ِیَنتَیَهن  اَِمل  ِباَِنتجِالا  َو  َِکتَعاَط ، نِم  ِِهب  ِیَنتَرَمأ  اَـم  یَلَع  ِهّوُقلا  َو  َکـنِم ، ِفوَخلا 

ِیَنتَیَقبأ اَم  ًادـَبَأ  ُماَلّـسلا  ُمِهیَلَع  َِکلوُسَر  ِلآ  َو  ِِهلآ ، یَلَع  ِهیَلَع َو  َُکتاَکََرب  َُکتَمحَر َو  ِهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  ، َِکلوُسَر ِربَق  ِهَراَیِز  َو  ِهَرمُعلا ،
َكِرکُـش َو َكِدمَِحب َو  قِطنَأ  َو  ( 5) .َكَدنِع ًاروُخذَم  ، َکیََدل ًاروُکذَم  ، ًاروُکـشَم ًالُوبقَم  َِکلَذ  لَعجا  َو  ٍماَع ، ّلُک  ِیف  اَذَـه َو  ِیمَاع  ِیف 

.ِیبَلق َِکنیِد  ِدِشاَرَِمل  حَرشا  َو  ِینَاِسل ، َکیَلَع  ِءاَنّثلا  ِنسُح  َكِرکِذ َو 
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دومرف یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  ار ، نآ  رب  يرازگ  ساپس  یتسردنت و  هک  یماگنه  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  و  ( 23)

نک مظفح  تتیفاع  هب  ریگارف و  تتیفاع  اب  ارم  ناشوپب و  نم  رب  ار  تتیفاع  سابل  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 1)
میارب ار  تتیفاع  شخبب و  نم  هب  ار  تتیفاع  هد و  هقدص  نم  هب  ار  تتیفاع  امرف و  زاین  یب  تتیفاع  هب  ارم  راد و  ما  یمارگ  تتیفاع  هب  و 

.زادنین ییادج  تتیفاع  نم و  نیب  ترخآ  ایند و  رد  هد و  ناماس  نم  رب  ار  تتیفاع  نارتسگب و 

هک یتیفاع  .نوزفازور  یلاع و  شخب ، يدوبهب  یفاک ، یتیفاع  .هد  تیفاع  نم  هب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 2)
.ترخآ ایند و  تیفاع  دَیاز ، تیفاع  ممسج  رد 

تدوـخ و زا  ساره  میب و  میاـهراک و  رد  تفرـشیپ  ملد و  رد  ییاـنیب  ممـسج و  مـنید و  رد  یتمالـس  ینمیا و  یتسردـنت و  اـب  و  ( 3)
ّتنم نم  رب  يا - هتشاد  زاب  نآ  زا  ارم  هک   - تا ینامرفان  زا  نتسج  يرود  و  يا - هداد  نامرف  نآ  هب  ارم  هک   - تتعاط ماجنا  رب  ییاناوت 

.راذگ

رب وا و  رب  تتاـکرب  تتمحر و  وا و  رب  تیاـهدورد  هک   - تربماـیپ ربق  تراـیز  هرمع و  ّجـح و  هب  راذـگ  ّتنم  نم  رب  ادـنوادخ و  ( 4)
ار نآ  .لاس و  همه  رد  لاس و  نیا  رد  ما ، هدـنز  هک  یماگنه  ات  هشیمه  داب - ناشیا  رب  دورد  هک   - تربمایپ نادـناخ  و  داب - شنادـناخ 

.هد رارق  شیوخ ، دزن  هدش  هریخذ  دوخ و  دزن  هتشاد  رظن  رد  هدش ، هداد  شاداپ  هدش ، هتفریذپ 

.اشگب تنید  میقتسم  ياه  هار  يارب  ار  ملد  .امرف و  ایوگ  دوخ ، يوکین  شیاتس  تدای و  ترکش و  دوخ و  دمح  هب  ار  منابز  و  ( 5)
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ّلُک ّرَش  نِم  َو  ٍدیِرَم ، ٍناَطیَـش  ّلُک  ّرَـش  نِم  َو  ِهّماّللا ، ِهّماَعلاو َو  ِهّماَهلا  ِهّماّسلا َو  ّرَـش  نِم  َو  ِمیِجّرلا ، ِناَطیّـشلا  َنِم  ِیّتّیُرذ  ِینِذَعأ َو  َو  ( 6)
ٍریِغَص َو ّلُک  ّرَش  نِم  َو  ٍعیِضَو ، ٍفیِرَـش َو  ّلُک  ّرَـش  نِم  َو  ٍدیِدَش ، ٍفیِعَـض َو  ّلُک  ّرَـش  نِم  َو  ٍدیِفَح ، ٍفَرتُم  ّلُک  ّرَـش  نِم  َو  ٍدِینَع ، ٍناَطلُس 

َتنَأ ٍّهباَد  ّلُک  ّرَش  نِم  َو  ِسنِإلا ، ّنِجلا َو  َنِم  ًابرَح  ِِهتَیب  ِلهَِأل  َِکلوُسَِرل َو  َبَصَن  نَم  ّلُک  ّرَش  نِم  َو  ٍدیَِعب ، ٍبیِرَق َو  ّلُک  ّرَـش  نِم  َو  ٍرِیبَک ،
َو ُهَرکَم ، ّیَنع  رَحدا  َو  ّیَنع ، ُهفِرصاَف  ٍءوُِسب  ِیَندَاَرأ  نَم  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 7) .ٍمیِقَتسُم ٍطاَرِص  یَلَع  َّکنِإ  ، اَِهتَیِصاَِنب ٌذِخآ 

َنوُد َلِفُقت  َو  ُهَعمَـس ، ِيرِکذ  نَع  ّمُِصت  َو  ُهَرََـصب ، ّیَنع    َ ِیمُعت یّتَح  ًاّدُس  ِهیَدَـی  َنَیب  لَعجا  َو  ( 8) .ِهِرَحن ِیف  ُهَدیَک  ّدُر  َو  ُهّرَـش ، ّیَنع  أَردا 
ِعیِمَج نِم  ِیَِننمُؤت  َو  ُهَربِک ، َخَسفَت  َو  ُهَتَبَقَر ، ّلُِذت  َو  ُهَتوُرَبَج ، َرُـسکَت  َو  ُهّزِع ، ّلِذـُت  َو  ُهَسأَر ، َعَمقَت  َو  ُهَناَِسل ، ّیَنع  َسِرُخت  َو  ُهَبلَق ، ِيرَاطِخإ 

.ٌریِدَق ٌزیِزَع  َّکنِإ  ، ِِهلیَخ ِِهلِجَر َو  ِهِِدیاَصَم َو  ِِهِلئاَبَح َو  ِِهتَواَدَع َو  ِهِدَسَح َو  ِهِزَمل َو  ِهِزمَه َو  ِهِزمَغ َو  ِهّرَش َو  ِهّرَض َو 
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مـشچ ناروناج و  ریاس  هدنـشک و  رادرهز  روناج  هدنـشکن و  رادرهز  روناج  ّرـش  زا  هدش و  هدنار  ِناطیـش  زا  ار  منادنزرف  نم و  و  ( 6)
ره ّرش  زا  اناوت و  ناوتان و  ره  ّرـش  زا  هدرورپزان و  هّفُرم  ره  ّرـش  زا  رگمتـس و  ِهاشداپ  ره  ّرـش  زا  شکرـس و  ِناطیـش  ره  ّرـش  زا  مخز و 

نادناخ تربمایپ و  يارب  هک  سنا  ّنج و  ره  ّرش  زا  رود و  کیدزن و  ره  ّرش  زا  گرزب و  کچوک و  ره  ّرـش  زا  هیامورف و  هبترمدنلب و 
.یتسار هار  رب  وت  هک  یتسرد  هب  .هد  هانپ  تسوت ، رایتخا  رد  شفلز  هک  يا  هدنبنج  ره  ّرش  زا  دندومن و  اپ  هب  یگنج  وا 

نم زا  ار  شرکم  زاس و  شفرـصنم  نم  زا  دنک ، يدب  نم  اب  دراد  دصق  سک  ره  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 7)
.زاس شدوخ  ریگنابیرگ  ار  شبیرف  رادزاب و  نم  زا  ار  شرش  ناِرب و 

ماگنه ار  شلد  يزاس و  رک  نم ، دای  ندینش )  ) زا ار  ششوگ  روک و  نم  ندید )  ) زا ار  شمشچ  ات  هد ، رارق  يّدس  وا  لباقم  رد  و  ( 8)
ینکشب و ار  شا  یگرزب  ییامن و  لیدبت  ّتلذ  هب  ار  شتّزع  یبوکب و  ار  شرس  ینک و  لال  نم  هرابرد  ار  شنابز  ینز و  لفق  نم ، دای 
ییوج و بیع  ییوگدـب و  هنعط و  يدـب و  ناـیز و  همه  زا  ارم  ینز و  مه  رب  ار  شا  يزارفا  رـس  يروآ و  ورف  يراوـخ  هب  ار  شندرگ 

.ییاناوت زوریپ  وت  هک  یتسرد  هب  .يزاس  نمیا  شا  هراوس  هدایپ و  ياهورین  وا و  ياه  ماد  اهدنب و  ینمشد و  دسح و 
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ُماَلّسلا اَمِهیَلَع  ِهیَوَبَأِل  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 24)

َِکتاَکََرب َو َِکتَمحَر َو  َِکتاَوَلَـص َو  ِلَضفَِأب  مُهـصُصخا  َو  َنیِرِهاّطلا ، ِِهتَیب  ِلهَأ  َو  َکـِلوُسَر ، َكِدـبَع َو  ٍدّـمَُحم  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 1)
َو ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 3) .َنیِمِحاّرلا َمَحرَأ  اَی  َکنِم ، ِهاَلّـصلا  َو  َکیََدل ، ِهَماَرَکلِاب    ّ َيِدـلَاو ّمُهّللأ  ِصُـصخا  َو  ( 2) .َکِماَلَس

اَمِیف ِذوـُفّنِلل  ِینّقَفو  َو  ُهنِم ، ُِینِمُهلت  اَِـمب  ِیِنلمَعتـسا  ُّمث  ًاـماَمَت ، ِهّلُک  َکـِلَذ  َملِع  ِیل  عَـمجا  َو  ًاـماَهلِإ ، ّیَلَع  اَـمَُهل  ُبِـجَی  اَـم  َمـلِع  ِینِمَهلأ 
ٍدّمَُحم َو یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 4) ِهِینَتمَهلَأ اَمِیف  ِفوُفَحلا  ِنَع  ِینَاکَرأ  َلُقثَت  َال  َو  ِهِینَتمّلَع ، ٍءیَش  ُلاَمِعتسا  ِیَنتُوَفی  َال  یّتَح  ِهِملِع  نِم  ُِینّرَُصبت 

ِناَطلّـسلا َهَبیَه  اَـمُُهباَهَأ  ِینَلعجا  ّمُهّللأ  ( 5) .ِِهبَبَِـسب ِقلَخلا  یَلَع  ّقَحلا  اََنل  َتبَجوَأ  اَـمَک  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  َو  ِِهب ، اَنَتفّرَـش  اَـمَک  ِِهلآ 
َِهبرَـش نِم  ِيرَدِصل  َجَلثَأ  َو  ِناَنـسَولا ، ِهَدـقَر  نِم  ِینَیِعل  ّرَقَأ  اَمِِهب  ّيِرب  َو    ّ َيِدـلَاِول ِیَتعَاط  لَعجا  َو  ِفوُءّرلا ، ّمُألا  ِّرب  اَمُهَّربَأ  َو  ِفوُسَعلا ،
.َُرثَک نِإ  اَمِِهب َو  ّيِرب  ّلِقَتسَأ  َو  ّلَق ، نِإ  ِیب َو  اَمُهِّرب  َِرثکَتسَأ  اَمُهاَضِر َو    َ يَاِضر یَلَع  َمّدَقُأ  َو  اَمُهاَوَه ،   َ يَاَوه یَلَع  َِرثوُأ  یّتَح  ِنآمّظلا 
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داب دورد  نانآ  رب  هک  شردام  ردپ و  يارب  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (24)و 

تاکرب و اه و  تمحر  نیرترب  هب  ار  ناشیا  تسرف و  دورد  شکاـپ  نادـناخ  رب  تا و  هداتـسرف  دوخ و  هدـنب  دّـمحم  رب  ادـنوادخ  ( 1)
.هد صاصتخا  شیوخ ، مالس 

.ناگدنیاشخب نیرت  هدنیاشخب  يا  .هد  صاصتخا  دوخ ، بناج  زا  دورد  دوخ و  دزن  ِتمارک  هب  ارم  ردام  ردپ و  ادنوادخ ، و  ( 2)

نک و ماـهلا  نم  هب  تسا ، بجاو  نم  رب  ناـنآ  ّقـح  رد  هک  ار  هچنآ  نتخوـمآ  تـسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 3)
هب هچنآ  ماجنا  يارب  ارم  .راداو و  ینک ، یم  ماـهلا  نم  هب  هچنآ  هب  ارم  هاـگنآ  .اـمن  مهارف  نم  يارب  لـماک  روط  هب  ار  نآ  همه  نتـسناد 
نم هب  ار  نآ  هچنآ  ِماـجنا  زا  میاـضعا  دورن و  متـسد  زا  یتخومآ ، نم  هب  هچنآ  نداد  ماـجنا  اـت  .هد  قیفوت  ینک ، یم  میاـنیب  شنتـسناد 

.دوشن نیگنس  يا ، هدومرف  ماهلا 

، تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  .يداد و  تفارـش  وا  هلیـسو  هب  ار  ام  هکنانچ  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 4)
.يدومن بجاو  قلخ  رب  یّقح  ام  يارب  وا  ببس  هب  هکنانچ 

دننامه ود  نآ  اب  .مشاب و  كانمیب  هماکدوخ ، هاشداپ  زا  سرت  نوچمه  مردام ) ردـپ و   ) ود ره  زا  هک  نادرگ  ناـنچ  ارم  ادـنوادخ  ( 5)
رت شوخ  هدولآ ، باوخ  ِباوخ  زا  مرظن ، رد  ار  ود  نآ  هب  يراکوکین  مردام و  ردپ و  زا  تعاطا  .منک و  یکین  نابرهم ، يردام  ِیکین 
رب ار  ناـنآ  يدونـشوخ  مـهد و  يرترب  دوـخ  لـیم  رب  ار  ناـشیا  لـیم  اـت  .هد  رارق  رت  عوـبطم  ماـک ، هنـشت  ندیـشون  زا  ما  هنیـس  يارب  و 
 - ناشیا هرابرد  ار  دوخ  یکین  مرامـش و  رایـسب  دشاب - كدنا  هچرگا   - دوخ هرابرد  ار  ناشیا  یکین  مزادنا و  مّدقم  دوخ  يدونـشوخ 

.منادب كدنا  دشاب - رایسب  هچرگا 
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اَمِهیَلَع َو  ًاقِیفَر ، اَمِِهب  ِینّرَیـص  َو  ِیبَلق ، اَمِهیَلَع  فِطعا  َو  ِیَتِکیَرع ، اَـمَُهل  ِنلَأ  َو  ِیمَاَـلک ، اَـمَُهل  بِطَأ  َو  ِیتَوص ، اَـمَُهل  ضّفَخ  ّمُهّللأ  ( 6)
نِم ِّینم  اَمُهّسَم  اَم  ّمُهّللأ َو  ( 8) .ِيَرِغص ِیف  ِّینم  ُهاَظِفَح  اَم  اَمَُهل  ظَفحا  َو  ِیَتِمرَکت ، یَلَع  اَمُهِبثَأ  َو  ِیَِتیبَرت ، اَمَُهل  رُکشا  ّمُهّللأ  ( 7) .ًاقیِفَش
ِیف ًهَداَـیِز  َو  اَـمِِهتاَجَرَد ، ِیف  ًاّوـُلُع  َو  اَمِِهبُونُذـِل ، ًهّطِح  ُهلَعجاَـف  ّقَـح  نِم  اَـمَُهل  ِیَِلبق  َعاَـض  وَأ  ٍهوُرکَم ، نِم  ّیَنع  اَـمِهَیلِإ  َصَلَخ  وَأ  يًذَأ ،

ُهاَعّیَـض وَأ  ٍلِعف ، نِم  ِهِیف  ّیَلَع  اَفَرـسَأ  وَأ  ٍلوَق ، نِم  ِهِیف  ّیَلَع  اَیّدَـعَت  اَم  ّمُهّللأ َو  ( 9) .ِتاَنَسَحلا َنِم  اَِهفاَعضَِأب  ِتاَئّیّسلا  َلّدَبُم  اَی  اَمِِهتاَنَـسَح ،
اَمُهُمِّهتَأ َال  ِّینَإف  ، اَمُهنَع ِِهتَِعبَت  ِعضَو  ِیف  َکَیلِإ  ُتبِغَر  اَمِهیَلَع َو  ِِهب  ُتدُج  َو  اَمَُهل ، ُُهتبَهَو  دَقَف  ٍبِجاَو  نِم  ُهنَع  ِیب  اَرّـصَق  وَأ  ّقَح ، نِم  ِیل 

ُمَظعَأ َو  َِیلإ ّ،  ًاناَسحِإ  ُمَدقَأ  َو  ّیَلَع ، ًاّقَح  ُبَجوَأ  اَمُهَف  (10) .ّبَر اَی  ِيرَمأ  نِم  ُهاَّیلََوت  اَم  ُهَرکَأ  َال  َو  ّيِرب ، ِیف  اَمُُهئِطبَتسَأ  َال  َو  ِیسَفن ، یَلَع 
ِیَتسَاِرح َو ِیف  اَمِِهبَعَت  ُهّدِـش  َنیَأ  ِیَِتیبَِرتب َو  اَمِِهلغُـش  ُلوُط  ِیَِهلإ  اَی  ًاذِإ  َنیَأ  ، ٍلثِم یَلَع  اَمُهَیِزاَجُأ  وَأ  ٍلدَِـعب ، اَمُهّـصاَقُأ  نَأ  نِم    ّ َيَدـل ًهّنِم 

ٍضاَِقب اَنَأ  َال  َو  اَمَُهل ، ّیَلَع  ُبِجَی  اَـم  ُكِردُأ  اـَل  َو  اَـمُهّقَح ، ِّینم  ِناَِیفوَتـسَی  اَـم  َتاَـهیَه  (11) ّیَلَع ِهَعِـسّوتِلل  اَمِهِـسُفنَأ  یَلَع  اَمُهُراَتقِإ  َنیَأ 
ِلهَأ ِیف  ِینَلعَجت  َال  َو  ِهَیلِإ ، َبِغُر  نَم  يَدـهَأ  اَی  ِینّقَفو  َو  ِِهب ، َنیُِعتـسا  ِنَم  َریَخ  اَـی  ِّینَعأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـصَف  ، اَمِِهتَمدِـخ َهَفیِظَو 

.َنوُمَلُظی َال  مُه  تَبَسَک َو  اَِمب  ٍسفَن  ّلُک  يَزُجت  َموَی  ِتاَهّمُألا  ِءَابِآلل َو  ِقوُقُعلا 
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ود نآ  رب  ار  ملد  امن و  مرن  ناشیارب  ار  میوخ  امرف و  دنیاشوخ  اهنآ  اب  ار  منخـس  .زاس و  هتـسهآ  ناشیا  يارب  ار  میادص  ادنوادخ ، ( 6)
.امرف زوسلد  ناشیارب  تسود و  نانآ  اب  ارم  نادرگ و  نابرهم 

نم زا  ما  یکدوک  رد  هچنآ  هد و  شاداپ  منتشاد ، یمارگ  رب  ار  اهنآ  نک و  ینادردق  نم ، نداد  شرورپ  ساپ  هب  نانآ  زا  ادنوادخ  ( 7)
.رادهگن ناشیا  يارب  دندرک ، يرادهگن 

عیاض نم  دزن  اهنآ  زا  یّقح  ای  هداد  خر  ناـشیا  هب  نم  زا  هک  يدـنیاشوخان  اـی  هدیـسر  ناـنآ  هب  نم  زا  هک  يرازآ  ره  ادـنوادخ و  ( 8)
هب اه  يدب  هدـننک  لیدـبت  يا  .هد  رارق  ناشیاه  یکین  شیازفا  ناشیا و  تاجرد  يدـنلب  ناشناهانگ و  شزیر  ببـس  ار  نآ  سپ  هدـش ،

.اه یکین  زا  ربارب  نیدنچ 

عیاض نم  زا  ار  یّقح  ای  دنا  هدرک  يور  هدایز  رادرک ، رد  نم  رب  ای  دـنا  هدومن  يّدـعت  نتفگ ، نخـس  رد  نم  رب  هچنآ  ادـنوادخ و  ( 9)
، مهاوخ یم  وت  زا  متشاد و  ینازرا  نانآ  هب  مدیشخب و  ناشیا  هب  ار  نآ  سپ  دنا ، هدومن  یهاتوک  یبجاو  زا  نم  هب  تبسن  ای  دنا  هتخاس 
مرامش و یمن  راگنا  لهـس  مدوخ ، هب  یکین  رد  ار  نانآ  .مناد  یمن  مهّتم  مدوخ ، هب  تبـسن  ار  نانآ  اریز  .يرادرب  اهنآ  زا  ار  يراتفرگ 

.نم راگدرورپ  يا  .متسین  یضاران  دنتفرگ ، هدهع  هب  نم  هرابرد  هچنآ  زا 

نانآ زا  لدع  اب  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  نم  دزن  ناشتمعن  و  رت ، هنیرید  نم  هب  ناشناسحا  و  رت ، بجاو  نم  رب  ناشیا  ّقح  سپ  ( 10)
؟ نم نداد  شرورپ  رد  اهنآ ، راک  يزارد  تساجک  ماگنه  نیا  رد  نم ، يادـخ  يا  .مهد  رفیک  ناشدوخ ، لثم  نانآ  رب  ای  مریگ  صاقت 

یم هچ  دـنا ، هتفرگ  دوخ  رب  نم  شیاشگ  يارب  هک  ییاه  یگنت  و  دوش ؟ یم  هچ  دـنا  هدیـشک  نم  يرادـهگن  رد  هک  ییاـه  یتخـس  و 
؟ دوش

هفیظو نم  مباـی و  یمن  رد  ار  تسا  بجاو  نـم  رب  ناـشیا  يارب  هـچنآ  دـنریگ و  یمن  نـم  زا  ار  ناـشّقح  یماـمت  اـهنآ  تاـهیه ! ( 11)
يرای وا  هب  هک  یـسک  نیرتهب  يا  هد ، يرای  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  .ما  هدادن  ماجنا  ار  ناشیا  يرازگ  تمدـخ 

، هدن رارق  ناردام  ناردپ و  ناگدش  قاع  هرمز  رد  ارم  .هدش و  تبغر  وا  هب  هک  یـسک  نیرتامنهار  يا  هد ، قیفوت  ارم  .هدش و  هتـساوخ 
.دنوشن متس  ناشیا  زگره  دوش و  هداد  ازج  هدرک ، هچنآ  هب  یسفن  ره  هک  زور  نآ  رد 
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َمَحرَأ اَی  مِِهتاَهّمُأ ، َنِینِمؤُملا َو  َكِداَبِع  َءَابآ  ِِهب  َتصَـصَخ  اَم  ِلَضفَِأب    ّ َيََوبأ صُـصخا  َو  ِِهتّیّرُذ ، ِِهلآ َو  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 12)
ّمُهّللأ ( 14) .ِيرَاَهن ِتاَعاَس  نِم  ٍهَعاَس  ّلُک  ِیف  َو  ِیلَیل ، ِءاَنآ  نِم  یًنِإ  ِیف  َو  ِیتَاَوَلص ، ِرَابدَأ  ِیف  اَمُهَرکِذ  ِِینُسنت  َال  ّمُهّللأ  ( 13) .َنیِمِحاّرلا

َو ًامزَع ، یًـضِر  اَمَُهل  ِیَتعَاَفِـشب  اَمُهنَع  َضرا  َو  ًامتَح ، ًهَرِفغَم  ِیب  اَمِهِّرِبب  اَمَُهل  رِفغا  َو  اَمَُهل ، ِیئَاُعِدب  ِیل  رِفغا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص 
یّتَح اَمِهِیف  ِینّعَفَشف  ِیل  َُکتَرِفغَم  تَقَبَس  نِإ  َو  ِّیف ، اَمُهعّفَشَف  اَمَُهل  َُکتَرِفغَم  تَقَبَس  نِإ  ّمُهّللأ َو  ( 15) .ِهَماَلّسلا َنِطاَوَم  ِهَماَرَکلِاب  اَمُهغَّلب 

.َنیِمِحاّرلا ُمَحرَأ  َتنَأ  َو  ِمیِدَقلا ، ّنَملا  َو  ِمیِظَعلا ، ِلضَفلا  وُذ  َّکنِإ  ، َِکتَمحَر َِکتَرِفغَم َو  ّلَحَم  َِکتَماَرَک َو  ِراَد  ِیف  َِکتَفأَِرب  َعِمَتَجن 
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اب ناگدنب  ناردام  ناردـپ و  هک  يزیچ  نیرترب  هب  ارم  ردام  ردـپ و  و  تسرف ، دورد  وا  لسن  وا و  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 12)
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  .هد  صاصتخا  يا ، هداد  زایتما  نآ  هب  ار  تنامیا 

.ربن مدای  زا  مزور ، تاعاس  زا  یتعاس  چیه  رد  مبش و  تاقوا  زا  یتقو  چیه  رد  میاهزامن و  ِدعب  ار  نانآ  دای  ادنوادخ  ( 13)

، نم رب  ناشیکین  رطاخ  هب  ار  ناشیا  .زرمایب و  نانآ ، يارب  میاعد  تکرب )  ) هب ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 14)
یتمالـس ياه  هاگیاج  هب  تمارک  اب  ار  ناـشیا  .وش و  دونـشوخ  هرـسکی  اـهنآ  زا  نم  يرگیجناـیم  هب  .نک و  تیاـنع  یمتح  یـشزرمآ 

.ناسر

، تفرگ یشیپ  نم  يارب  تشزرمآ  رگا  .نادرگ و  نم  عیفش  ار  نانآ  سپ  تفرگ ، یـشیپ  ناشیا  يارب  تشزرمآ  رگا  ادنوادخ و  ( 15)
لضف بحاص  وت  هک  یتسرد  هب  .مییآ  درگ  تتمحر  شزرمآ و  لحم  وت و  تمارک  يارـس  رد  وت  رهم  هب  ات  .امرف  نانآ  عیفـش  ارم  سپ 

.یناگدنیاشخب نیرت  هدنیاشخب  وت  يا و  هنیرید  تمعن  گرزب و 
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ُماَلّسلا ُمِهیَلَع  ِهِدلُوِل  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 25)

ِیل ّبَر  َو  مِِهلاَجآ ، ِیف  ِیل  دِز  َو  مِهِراَمعَأ ، ِیف  ِیل  دُدـما  ِیَِهلإ  (2) .مِِهب ِیعَاتِمِإبو  ِیل  مِهِحاَلـصِِإب  ِيُدلو َو  ِءاَقَِبب  ّیَلَع  ّنُم  ّمُهّللأ َو  ( 1)
ِِهب ُتِینُع  اَم  ّلُک  ِیف  مِهِحِراَوَج َو  ِیف  مِهِسُفنَأ َو  ِیف  مِِهفاَع  َو  مُهَقاَلخَأ ، مُهَناَیدَأ َو  مُهَناَدبَأ َو  ِیل  ّحِصَأ  َو  مُهَفیِعَض ، ِیل  ّوَق  َو  مُهَریِغَص ،

َنیّبُِـحم َکـِئاَِیلوَِأل  َو  َکـَل ، َنـیِعیِطُم  َنیِعِماَـس  َءاَرَُـصب  َءاَـیِقتَأ  ًاراَربَأ  مُـهلَعجا  َو  ( 3) .مُـهَقاَزرَأ ِيَدــی  یَلَع  ِیل َو  رِردَأ  َو  مِـهِرمَأ ، نــِم 
نّیَز َو  ِيَدَدع ، مِِهب  ّرثَک  َو  ِيَدَوأ ، مِِهب  ِمقَأ  َو  ِيُدَضع ، مِِهب  دُدشا  ّمُهّللأ  ( 4) .َنیِمآ ، َنیِضِغبُم َنیِِدناَعُم َو  َِکئاَدعَأ  ِعیِمَِجل  َو  َنیِحِصاَنُم ،

َنِیبِدَـح ّیَلَع  َو  َنیّبُِـحم ، ِیل  مُهلَعجا  َو  ِیَتجَاـح ، یَلَع  مِِـهب  ِّینَعأ  َو  ِیَتـبَیغ ، ِیف  مِِـهب  ِِینفکا  َو  ِيرِکذ ، مِِـهب    ِ یَحأ َو  ِيَرـضَحم ، مِِـهب 
َو مِهِّرب ، َو  مِِهبیِدأـَت ، مِِـهتَِیبَرت َو  یَلَع  ِّینَعأ  َو  ( 5) .َنِیئِطاَخ َال  َنیِِفلاَُخم َو  َال  َنیّقاَع َو  اـَل  َنیِـصاَع َو  َریَغ  َنیِعیِطُم ، ، ِیل َنیِمیِقَتـسُم  َنِیِلبقُم 

.َُکتلَأَس اَم  یَلَع  ًانوَع  ِیل  مُهلَعجا  َو  ِیل ، ًاریَخ  َِکلَذ  لَعجا  َو  ًاروُکُذ ، ًادَالوَأ  مُهَعَم  َکنَُدل  نِم  ِیل  بَه 
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داب دورد  نانآ  رب  هک  شنادنزرف  يارب  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (25)و 

.راذگ ّتنم  نانآ ، زا  نم  يدنم  هرهب  هب  نم و  يارب  ناشیا  ندومن  حالصا  هب  منادنزرف و  ياقب  هب  نم  رب  ادنوادخ و  ( 1)

ناشناوتان هد و  شرورپ  نم  يارب  ار  ناشلاسدرخ  ازفیب و  میارب  ناشرمع  تّدم  رد  نادرگ و  زارد  نم  يارب  ار  ناشرمع  ادـنوادخ  ( 2)
مهم نم  يارب  هک   - ناشیاهراک اضعا و  ناج و  رد  ار  نانآ  رادب و  ملاس  نم  يارب  ار  ناشقالخا  نید و  ندب و  امن و  دـنمورین  میارب  ار 

.امن رایسب  ار  ناشیاه  يزور  نم  تسد  هب  نم و  يارب  هد و  یتسردنت  تسا -

همه ِزوت  هنیک  وج و  هزیتس  و  تناتسود ، هدنهد  دنپ  رادتسود و  و  دوخ ، ربنامرف  اونش و  اناد و  راکزیهرپ و  یناراکوکین  ار  نانآ  و  ( 3)
.امرف تباجا  ار ) اعد  نیا   ) .هد رارق  تنانمشد 

ازفیب و اهنآ  هلیـسو  هب  ارم  دادـعت  امرف و  تسار  ناشیا  هلیـسو  هب  ارم  یجک  نادرگ و  مکحم  نانآ  هلیـسو  هب  ارم  يوزاب  ادـنوادخ  ( 4)
رد امرف و  نم  نیـشناج  ار  ناشیا  مندوب ، بیاغ  رد  نادرگ و  هدـنز  اهنآ  هلیـسو  هب  ارم  دای  امن و  هتـسارآ  ناـشیا  هلیـسو  هب  ارم  سلجم 

میقتـسم و نم  هار  هب  زاس و  هّجوتم  نم  هب  و  نابرهم ، نم  رب  نم و  رادتـسود  ار  نانآ  هد و  ما  يراـی  ناـنآ  هلیـسو  هب  متجاـح  ندـمآرب 
.هدن رارق  راکاطخ  فلاخم و  قاع و  شکرس و  نم  هب  تبسن  هد و  رارق  نم  ربنامرف 

نآ شخبب و  نم  هب  يرگید  نارـسپ  ناشیا ، رب  نوزفا  دوخ  دزن  زا  .امن و  يرای  ناشیا  هب  یکین  نتخومآ و  بدا  تیبرت و  رب  ارم  و  ( 5)
.هد رارق  راکددم  متساوخ ، وت  زا  هچنآ  رب  نم ، يارب  ار  ناشیا  هد و  رارق  ریخ  نم  يارب  ار 
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اََنل َتلَعَج  َو  َُهباَقِع ، اَنَتبّهَر  اَنَترَمَأ َو  اَم  ِباََوث  ِیف  اَنَتبّغَر  اَنَتیَهَن َو  اَنَترَمَأ َو  اَنَتقَلَخ َو  َکـّنِإَف  ، ِمیِجّرلا ِناَطیّـشلا  َنِم  ِیّتّیُرذ  ِینِذَـعأ َو  َو  ( 6)
نِإ یَـسنَی  َال  َو  اَنلَفَغ ، نِإ  ُلُفغَی  َال  اَِنئاَمِد ،   َ ِيرَاَجم ُهَتیَرجَأ  َو  اَنَروُدُـص ، ُهَتنَکـسَأ  ، ُهنِم ِهیَلَع  اَنطّلَُـست  َمل  اَم  یَلَع  اّنِم  ُهَتطّلَـس  ، اَنُدـیِکَی ًاّوُدَـع 
اََنل ُضّرَعَتَی  ، ُهـنَع اَـنَطّبَث  ٍحـِلاَص  ٍلَـمَِعب  اَـنمَمَه  نِإ  َو  اَـهیَلَع ، اَنَعّجـَـش  ٍهَشِحاَِـفب  اَـنمَمَه  نِإ  ( 7) .َكِریَِغب اَُنفّوَُخی  َو  َکـَباَقِع ، اَُـننِمُؤی  ، اَنیِـسَن

(8) .اَّنلِزَتسَی َُهلاَبَخ  اَنِقَت  ّالِإ  َو  اَنّلُِـضی ، ُهَدیَک  اّنَع  فِرـصَت  ّالِإ  َو  اَنَفَلخَأ ، اَناّنَم  نِإ  َو  اََنبَذَک ، اَنَدَعَو  نِإ  ِتاَُهبّـشلِاب ، اََنل  ُبِصنَی  َو  ِتاَوَهّـشلِاب ،
ّلُک ِِینطَعأ  ّمُهّللأ  ( 9) .َِکب َنیِموُصعَملا  ِیف  ِهِدیَک  نِم  َِحبُصنَف  ََکل  ِءاَعّدلا  ِهَرثَِکب  اّنَع  ُهَِسبَحت  یّتَح  َِکناَطلُِـسب  اّنَع  ُهَناَطلُـس  رَهقاَف  ّمُهّللأ 

اَم ّلُِکب  ّیَلَع  ُننما  َو  ِِهب ، ِیَنتَرَمأ  دَق  َکنَع َو  ِیئَاُعد  بُجَحت  َال  َو  ِیل ، اَهَتنِمَـض  دَق  ََهباَجِإلا َو  ِینَعنَمت  َال  َو  ِیِجئَاَوح ، ِیل  ِضقا  َو  ِیلُؤس ،
ِعیِمَج ِیف  ِینَلعجا  َو  ( 10) .ُترَرـسَأ وَأ  ُتنَلعَأ  وَأ  ُتیَفخَأ  وَأ  ُترَهظَأ  وَأ  ُتیِـسَن ، اَم  ُهنِم َو  ُترَکَذ  اَم  ِیَتِرخآ  َو    َ يَاـُیند ِیف  ُِینِحلُـصی 

َنیِِحباّرلا ، َِکب ِذّوَعّتلِاب  َنیِدّوَعُملا  (11) .َکیَلَع ِلّکَّوتلِاب  َنیِعُونمَملا  ِریَغ  َکَیلِإ  ِبَلّطلِاب  َنیِحِجنُملا  ، َكاّیِإ ِیلَاُؤِسب  َنیِِحلـصُملا  َنِم  َِکلَذ 
، َِکب ّلّذـلا  َنِم  َنیّزَعُملا  ، َکِمَرَک َكِدوُِجب َو  ِعِساَولا  ، َِکلـضَف نِم  ُلاَلَحلا  ُقزّرلا  ُمِهیَلَع  ِعّسَوُملا  ، َكّزِِعب َنیِراَجُملا  ، َکیَلَع ِهَراَّجتلا  ِیف 
َِللّزلا َو ِبُونّذـلا َو  َنِم  َنیِموُصعَملا  َو  َكاَنِِغب ، ِرقَفلا  َنِم  َنیَنغُملا  َو  َِکتَمحَِرب ، ِءاَلَبلا  َنِم  َنیَفاَعُملا  َو  َِکلدَِـعب ، ِملّظلا  َنِم  َنیِراَـجُملا  َو 

ّلُِکل َنیِکِراـّتلا  ، َِکتَردـُِقب ِبُونّذـلا  َنـَیب  مُـهَنَیب َو  ِلاَـحُملا  َو  َکـِتَعاَِطب ، ِباَوّـصلا  ِدــشّرلا َو  ِریَخِلل َو  َنیِقّفَوُـملا  َو  َكاَوـقَِتب ، ِءاَـطَخلا 
.َكِراَوِج ِیف  َنِینِکاّسلا  ، َِکتَیِصعَم
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رما ار  ام  هچنآ  شاداپ  رد  يا و  هدومن  یهن  رما و  يدیرفآ و  ار  ام  وت  انامه  .هد  هانپ  هدش ، هدـنار  ِناطیـش  زا  ار  منادـنزرف  ارم و  و  ( 6)
ام رب  ار  وا  .دـنز  یم  گنرین  اـم  هب  هک  يداد  رارق  ینمـشد  اـم  يارب  .يا و  هداد  ناـممیب  دوخ ، یناـمرفان  رفیک  زا  ناـمتبغر و  يدرک ،

لفاغ وا  زا  رگا  .يدومن  ناور  نامنوخ  ياه  گر  رد  يداد و  اج  ام  ياه  هنیـس  رد  ار  وا  .تسین  یطّلـست  وا  رب  ار  اـم  و  يداد ، ّطلـست 
.دناسرت یم  وت  ریغ  زا  دهد و  یم  ینمیا  وت  رفیک  زا  ار  ام  .دنک  یمن  شومارف  وا  مینک ، ششومارف  رگا  .دوش و  یمن  لفاغ  وا  میوش ،

شهاوخ .درادزاب  نآ  زا  ار  ام  میدرک ، يا  هتـسیاش  راک  دـصق  هچنانچ  .دـَنادرگ و  ریلد  نآ  رب  ار  ام  مینک ، یتشز  راک  دـصق  رگا  ( 7)
دیون ام  هب  رگا  .دیوگ و  غورد  ام  هب  دـهد ، هدـعو  ار  ام  رگا  .دـنک  اپرب  ام  يارب  اه  ههبـش  .دراد و  یم  هضرع  ام  يارب  ار  یناسفن  ياه 

نامـشزغل هب  يرادن ، هگن  شا  يراکهبت  زا  ار  ام  رگا  دنک و  نامهارمگ  يرادن ، زاب  ام  زا  ار  وا  بیرف  رگا  .دنک و  هدعو  فلخ  دهد ،
.دزادنا

گنرین زا  وت  هلیـسو  هب  سپ  .يرادزاب  ام  زا  ار  وا  ام ، دایز  ياعد  اب  هکنیا  ات  نک ، رود  ام  زا  ار  وا  ّطلـست  دوخ ، هطلـس  اب  ادنوادخ  ( 8)
.مییآرد هانگ ) زا   ) ناگدش هتشادزاب  هرمز  رد  وا ،

ار نآ  دوخ  هک  نکن ، غیرد  نم  زا  ار  اعد )  ) تباجا روآرب و  ار  میاه  تجاح  نک و  اـطع  نم  هب  ار  میاـه  هتـساوخ  همه  ادـنوادخ  ( 9)
، تسا محالـص  هب  مترخآ  میایند و  رد  هچ  ره  يا و  هدومرف  رما  نآ  هب  ارم  دوخ  هک  رادـنزاب ، دوخ  زا  ار  میاعد  يا و  هدرک  تناـمض 

نم رب  ما ، هتـساوخ  ناهنپ  رد  ای  متخاس  راکـشآ  و  مدومن ، ناهنپ  ای  مدرک  راهظا  و  مدرک ، شومارف  هچنآ  اـی  مدروآ  داـی  هب  ار  نآ  هچ 
.راد ینازرا 

اب هک  .دندش  بایماک  وت ، زا  تساوخرد  اب  هک  هد  رارق  یناراک  هتسیاش  زا  وت ، زا  متساوخ  رد  رطاخ  هب  روما )  ) نآ همه  رد  ارم  و  ( 10)
.دندشن هتشادزاب  تفطل ) زا  ، ) وت رب  لّکوت 

هب و  دنا ، هدروآ  هانپ  وت  تّزع  هب  هک ) اه  نامه  ، ) دنا هدرک  دوس  وت  اب  تراجت  رد  دـنا ، هتفرگ  وخ  وت  هب  ندرب  هانپ  هب  هک ) نانآ  ( ) 11)
متـس زا  دـنا ، هدیـسر  تّزع  هب  ّتلذ  زا  وت  يراـی  هب  هدـش ، راشرـس  ناـنآ  يارب  لـالح  يزور  تا  هدرتـسگ  لـضف  زا  وت  مرک  دوـج و 

زا سرت  اب  دنا و  هدیـسر  يزاین  یب  هب  رقف  زا  وت  يرگناوت  هب  دنا و  هدیهر  الب  زا  وت  تمحر  هب  دنا و  هدروآ  هانپ  وت  لدع  هب  نارگید ) )
وت تردق  هب  دنا و  هتشگ  ّقفوم  باوص ، دشر و  ریخ و  راک  هب  وت  يربنامرف  اب  دنا و  هدش  هتشاد  هگن  اطخ ، یتسردان و  ناهانگ و  زا  وت 

.دنا هتفرگ  ياج  وت  یگیاسمه  رد  هدرک  كرت  ار  تیاه  ینامرفان  همه  هک ) نانآ   ) .هداتفا هلصاف  ناهانگ  اهنآ و  نایم 
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َنِینِمؤُملا ِتاَِملسُملا َو  َنیِِملـسُملا َو  َعیِمَج  ِطعَأ  َو  ِریِعّـسلا ، ِباَذَع  نِم  اَنذِعَأ  َو  َِکتَمحَر ، َکِقِیفوَِتب َو  َِکلَذ  َعیِمَج  اَنِطعَأ  ّمُهّللأ  ( 12)
ٌفوُءَر ٌروُفَغ  ّوُفَع  ٌمِیلَع  ٌعیِمَـس  ٌبیُِجم  ٌبیِرَق  َّکنِإ  ، ِهَرِخآلا ِلِجآ  اَینّدلا َو  ِلِجاَع  ِیف  ِيُدلِول  ِیـسَِفنل َو  َُکتلَأَس  يِّذلأ  َلثِم  ِتاَنِمؤُملا  َو 

.ِراّنلا َباَذَع  اَِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخآلا  ِیف  َو  ًهَنَسَح ، اَینّدلا  ِیف  اَِنتآ  َو  ( 13) .ٌمیِحَر
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نادرم و همه  هب  هد و  هانپ  شتآ  هجنکـش  زا  ار  ام  امرف و  اطع  اـم  هب  ار  اـه ) تساوخرد   ) نآ همه  تتمحر  قیفوت و  هب  ادـنوادخ  ( 12)
ترخآ ینونک و  يایند  رد  مدومن ، تساوخرد  وت  زا  منادـنزرف  دوخ و  يارب  هچنآ  ِدـننام  ناـمیا ، اـب  ناـنز  نادرم و  ناملـسم و  ناـنز 

.یتسه نابرهم  زوسلد و  هدنزرمآ ، هدنیاشخب ، اناد ، اونش ، هدننک ، تباجا  کیدزن ، وت  انامه  .شخبب  هدنیآ 

.راد نامهاگن  شتآ  هجنکش  زا  نک و  اطع  یکین  ترخآ  رد  یکین و  ایند  رد  ار  ام  و  ( 13)
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مُهَرَکَذ اَذِإ  ِهِئاَیِلوَأ  ِهِناَریِجِل َو  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 26)

مُهقّفَو َو  ( 2) .َِکتَیَالَو ِلَضفَِأب  اَِنئاَدعَِأل  َنیِِذباَنُملا  َو  اَنّقَِحب ، َنِیفِراَعلا    ّ ِیلَاَوم ِینَاِریج َو  ِیف  ِیَّنلَوت  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 1)
ِهَحَـصاَنُم َو  مِهِدِشرَتسُم ، ِهَیاَدِـه  َو  مِهِـضیِرَم ، ِهَداَیِع  َو  مِِهتّلَخ ، ّدَـس  َو  مِهِفیِعَـض ، ِقاَفرِإ  ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذـخَألا  َو  َِکتّنُـس ، ِهَماَقِِإل 

مِهیَلَع ِدوَعلا  َو  ِنوُعاَملِاب ، مِِهتاَساَُوم  ِنسُح  َو  مِهِمُولظَم ، ِهَرـُصن  َو  مِِهتاَروَع ، ِرتَس  َو  مِهِراَرـسَأ ، ِناَمتِک  َو  مِهِمِداَق ، ِدّـهَعَت  َو  مِهِریِـشَتسُم ،
نَع ِزُواَّـجتلِاب  ُضِرعُأ  َو  مُهَئیـِـسُم ، ِناـَـسحِإلِاب  ِيزَجأ  ّمُـهّللأ  ِینَلعجا  َو  ( 3) ِلاَؤّسلا َلـبَق  مَُهل  ُبِجَی  اَـم  ِءاَـطعِإ  َو  ِلاَـضفِإلا ، ِهَدِـجلِاب َو 
ّقِرَأ َو  ًاعُـضاََوت ، مَُهل  ِِیبنَاج  ُنِیلُأ  َو  ًهّفِع ، مُهنَع  ِيَرَـصب  ّضُغَأ  َو  مُهَتّماَع ، ِّربلِاب  ّیلََوتَأ  َو  مِِهتّفاَک ، ِیف  ّنّظلا  َنسُح  ُلِمعَتـسَأ  َو  مِهِِملاَظ ،

یَعرَأ َو  ِیّتمَاِحل ، ُبِجوُأ  اَم  مَُهل  ُبِجوُأ  َو  ًاحُصن ، مُهَدنِع  ِهَمعّنلا  َءاََقب  ّبِحُأ  َو  ًهّدَوَم ، ِبیَغلِاب  مَُهل  ّرِسُأ  َو  ًهَمحَر ، مُهنِم  ِءاَلَبلا  ِلهَأ  یَلَع 
َو مُهَدـنِع ، اَمِیف  ِظوُظُحلا  یَفوَأ  ِیل  لَعجا  َو  مُهنِم ، َِکلَذ  َلـثِم  ِیُنقزرا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 4) .ِیّتصَاِخل یَعرَأ  اَم  مَُهل 

.َنیَِملاَعلا ّبَر  َنیِمآ  ، مِِهب َدَعسَأ  ِیب َو  اوُدَعسَی  یّتَح  ِیلَضِفب  ًهَفِرعَم  َو  ّیَقح ، ِیف  ًهَریَِصب  مُهدِز 
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درک یم  دای  ار  نانآ  هک  یماگنه  وا ، ناتسود  شناگیاسمه و  هرابرد  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (26)و 

ام نانمـشد  اب  فلاخم  ام و  ّقح  هب  اناد  هک  مناتـسود  مناگیاسمه و  هرابرد  ارم  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 1)
.امرف يرای  هجو  نیرتهب  هب  دنتسه ،

هب ناـنآ و  تساـک  مک و  ندرک  رپ  ناـشناوتان و  هب  قاـفرا  رد  تیوـکین  بادآ  يریگارف  تتّنـس و  نتـشاد  اـپ  هب  يارب  ار  ناـنآ  و  ( 2)
ناشرارسا و نامتک  ناش و  هتشگزاب  رفـس  زا  اب  رادید  ناش و  هدننک  تروشم  نداد  دنپ  ناشیوج و  هار  ِییامنهار  ناشرامیب و  تدایع 

ناوارف ششخب  تورث و  اب  یگدیـسر  ناشی و  یگدنز  جاتحیام  رد  وکین  يرایمه  ناش و  هدید  متـس  ِيرای  ناشیاه و  بیع  ندناشوپ 
.هد قیفوت  نانآ ، تساوخرد  زا  شیپ  تسا  يرورض  نانآ  يارب  هچنآ  ندرک  اطع  نانآ و  هب 

هرابرد منک و  رظن  فرـص  یـشوپ  مشچ  اب  ناشرگمتـس  زا  مهد و  شاداـپ  یکین  هب  ار  ناشراکدـب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ادـنوادخ  و  ( 3)
اب هنانتورف ، مدـنب و  ورف  ناشیا  زا  هدـید  ینمادـکاپ ، اب  میامن و  يرای  ار  نانآ  همه  یکین ، اب  منک و  راتفر  ینامگ  شوخ  هب  نانآ ، همه 

هناهاوخریخ مزاس و  راکـشآ  ار ، یتسود  ناشدوبن  رد  میامن و  يزوسلد  اهنآ ، ناگدـید  الب  رب  ینابرهم  اب  منک و  ارادـم  یمرن و  اهنآ 
دوخ ناصاخ  يارب  ار  هچنآ  منادب و  مزال  اهنآ  يارب  مناد ، یم  مزال  مناشیوخ  يارب  ار  هچنآ  مرادـب و  تسود  ناشدزن  ار  تمعن  ياقب 

.میامن تیاعر  نانآ  يارب  منک ، یم  تیاعر 

لماک دنراد ، ناشیا  هچنآ  زا  امرف و  يزور  نانآ  بناج  زا  روما  نیمه  دننام  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 4)
دنوش تخب  کین  نم ، هلیسو  هب  نانآ  ات  .ازفیب  نم  هب  تبسن  نانآ  یسانش  تلیـضف  ینیب و  قح  رب  هد و  رارق  نم  يارب  ار  اه  هرهب  نیرت 

.نایناهج راگدرورپ  امرف ، تباجا  .مدرگ  تخب  کین  اهنآ ، هلیسو  هب  نم  و 
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ِروُغّثلا ِلهَأِل  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 27)

(2) .َِکتَدِـج نِم  مُهاَیاَطَع  ِغبـسَأ  َو  َِکتّوُِقب ، اَهَتاَمُح  دـّیَأ  َو  َکـِتّزِِعب ، َنیِِملـسُملا  َروُُغث  نّصَح  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 1)
ّربَد َو  مُهَعمَج ، فـّلَأ  َو  مُهَتَموَـح ، عَـنما  َو  مُهَتَزوَـح ، سُرحا  َو  مُهَتَِحلـسَأ ، ذَحـشا  َو  مُهَتّدِـع ، ّرثَـک  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ 
ّلَص ّمُهّللأ  ( 3) .ِرکَملا ِیف  مَُهل  فُطلا  َو  ِربّصلاـِب ، مُهنِعَأ  َو  ِرـصّنلِاب ، مُهدُـضعا  َو  مِِهنَُؤم ، ِهَیاَـفِِکب  دّـحََوت  َو  مِهِرَیِم ، َنَیب  ِرتاَو  َو  مُهَرمَأ ،

َو ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 4) .َنوُرِـصُبی َال  اَم  مُهرَّـصب  َو  َنوُمَلعَی ، اـَل  اَـم  مُهمّلَع  َو  َنُولَهجَی ، اَـم  مُهفّرَع  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع 
مِهِسنَأ

اَهنِم حَّول  َو  مِِهُنیعَأ ، َبُصن  َهّنَجلا  ِلَعجا  َو  ِنُوتَفلا ، ِلاَملا  ِتاَرَطَخ  مِِهبُوُلق  نَع  ُحما  َو  ِروُرَغلا ، ِهَعاّدَخلا  ُمُهاَینُد  َرکِذ  ّوُدَـعلا  ُمِِهئاَِقل  َدـنِع 
ِهَّیلَدَتُملا ِراَجشَألا  َِهبِرشَألا َو  ِعاَونَِأب  ِهَدِرّطُملا  ِراَهنَألا  ِناَسِحلا َو  ِروُحلا  ِهَماَرَکلا َو  ِلِزاَنَم  ِدلُخلا َو  ِنِکاَسَم  نِم  اَهِیف  َتدَدعَأ  اَم  مِهِراَصبَِأل 

.ٍراَرِِفب ِِهنِرق  نَع  ُهَسفَن  َثّدَُحی  َال  َو  ِرَابدِإلِاب ، مُهنِم  ٌدَحَأ  ّمُهَی  َال  یّتَح  ِرَمّثلا  ِفُونُِصب 
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نارادزرم يارب  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (27)و 

نانابهگن شیوخ ، تردق  هب  امرف و  راوتسا  ار  ناناملـسم  ياهزرم  دوخ ، تّزع  هب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 1)
.زاس ناوارف  ار  نانآ  ياه  ششخب  شیوخ ، ییاراد  زا  هد و  يرای  ار  نآ 

رادهگن و ار  نانآ  ِورملق  نک و  زیت  ار  ناش  یگنج )  ) حالـس ازفیب و  ناشدادعت  رب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 2)
ار ناشیاه  ینیگنـس  ناسرب و  یپایپ  ار  ناشی  هقوذآ  امرف و  ریبدت  ار  ناشرما  هد و  تفلا  ار  ناشعمج  نک و  ریذـپانذوفن  ار  نانآ  هموح 

.زومایب اهنآ  هب  ار  یشیدنا  هراچ  هد و  ناشیرای  ییابیکش  اب  نک و  ناشدنمورین  يزوریپ  اب  امرف و  تیافک  ییاهنت  هب 

هب زومایب و  ناشیا  هب  دنناد ، یمن  هچنآ  ناسانشب و  نانآ  هب  دنسانش ، یمن  ار  هچنآ  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 3)
.زاس انیب  دنرادن ، ییانیب  هچنآ 

ربب و ناشرطاخ  زا  ار  هدننز  لوگ  هدنبیرف  يایند  دای  نمـشد ، اب  دروخرب  ماگنه  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 4)
زا يا  هتخاس  هداـمآ  نآ  رد  ار  هچنآ  هد و  رارق  ناشنامـشچ  لـباقم  رد  ار  تشهب  نک و  فرطرب  ناـشلد  زا  ار  زیگنا  هنتف  لاـم  هشیدـنا 

یناتخرد هدش و  ناور  نوگانوگ  ياه  یندیـشون  هب  هک  ییاه  يوج  يورابیز و  نایروح  تمارک و  ياهارـس  یگـشیمه و  ياه  هناخ 
هب  ) ندرک تشپ  گنهآ  نانآ  زا  کی  چـیه  ات  .زاس  نایامن  ناشناگدـید  لـباقم  رد  هتـشگ ، مخ  اـه  هویم  عاونا  هب  ناـشیاه  هخاـش  هک 

.دیامنن وگزاب  ار  دوخ  دننامه  زا  رارف  ثیدح  دوخ ، سفن  اب  دنکن و  نمشد )
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َنَیب مُهَنَیب َو  دِعَاب  َو  مِِهتَدـِئفَأ ، َِقئاَثَو  عَلخا  َو  مِِهتَِحلـسَأ ، َنَیب  مُهَنَیب َو  قّرَف  َو  مُهَراَفظَأ ، مُهنَع  ِملقا  َو  مُهّوُدَـع ، َِکلَذـِب  ُللفا  ّمُهّللأ  ( 5)
ِضبقا َو  َبعّرلا ، ُمُهَتَِدئفَأ  أَلما  َو  َدَدَعلا ، ُمُهنِم  صُقنا  َو  َدَدَـملا ، ُمُهنَع  عَطقا  َو  مِهِهجَو ، نَع  مُهّللَـض  َو  مِِهُلبُـس ، ِیف  مُهّریَح  َو  مِِهتَدِوزَأ ،

.مُهَدَعب نَم  َعاَمطَأ  مِِهیزِِخب  عَطقا  َو  مُهَءاَرَو ، نَم  مِِهب  لّکَن  مُهَفلَخ َو  نَم  مِِهب  دّرَش  َو  ِقطّنلا ، ِنَع  مُهَتَنِـسلَأ  مِزخا  َو  ِطسَبلا ، ِنَع  مُهَیِدیَأ 
ِیف مِهِضرَِأل  َال  َو  ٍرطَق ، ِیف  مِِهئاَمَِسل  نَذَأت  َال  مِهِماَعنَأ ، مِّهباَوَد َو  َلسَن  عَطقا  َو  مِِهلاَجِر ، َباَلصَأ  سّبَی  َو  مِِهئاَِسن ، َماَحرَأ  مّقَع  ّمُهّللأ  ( 6)
نَع َو  َِکتَداَبِِعل ، مِِهَتبَراَُحم  نَع  مُهغّرَف  َو  مَُهلاَومَأ ، ِِهب  رّمَث  َو  مُهَراَیِد ، ِِهب  نّصَح  َو  ِماَلـسِإلا ، ِلهَأ  َلاَِـحم  َِکلَذـِب  ّوَق  ّمُهّللأ َو  ( 7) .ٍتاَبَن
َنِم ٍهَیِحاـَن  ّلُِـکب  ُزغا  ّمُهّللأ  ( 8) .َکَنوُد ٌهَهبَج  مُهنِم  ٍدَـحَِأل  َرّفَُعت  َال  َو  َكُریَغ ، ِضرَـألا  ِعاَِـقب  ِیف  َدَـبُعی  اـَل  یّتَح  َکـِب  ِهَولَخِلل  مِِهتَذـَباَنُم 
ِیف اًـلتَق  ِباَّرتلا  ِعَطَقنُم  َیلِإ  مُهوُفِـشکَی  یّتَح  َنِیفِدُرم  َكِدـنِع  نِم  ٍهَِکئاَـلَِمب  مُهدِدـمَأ  َو  َنیِکِرـشُملا ، َنِم  مِِهئاَزِإـِب  نَم  یَلَع  َنیِِملـسُملا 
ِیف َكَءاَدـعَأ  َِکلَذـِب  مُمعا  ّمُهّللأ َو  ( 9) .ََکل َکیِرَـش  َال  َكَدـحَو  َتنَأ  ّالِإ  ََهلِإ  َال  يِذـّلأ  ُهّللا  َتنَأ  َّکنَِأب  اوّرُِقی  وَأ  ًارـسَأ ، َکِـضرَأ َو 

یَفَخت َنیِّذلا  ، ِكرّـشلا ِمَمُأ  ِِرئاَس  ِهَِملاَیّدلا َو  ِهَِبلاَقّـسلا َو  ِجنّزلا َو  َِهبّونلا َو  ِشَبَحلا َو  ِرَزَخلا َو  ِكّرتلا َو  ِموّرلا َو  ِدـنِهلا َو  َنِم  ِداَِلبلا  ِراَطقَأ 
.َِکتَردُِقب مِهیَلَع  َتفَرشَأ  َو  َِکتَفِرعَِمب ، مُهَتیَصحَأ  دَق  َو  مُُهتاَفِص ، مُهُؤاَمسَأ َو 
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زادنا ییادج  ناشیاه  حالس  نانآ و  نایم  نک و  ادج  نانآ  زا  ار  ناشلاگنچ  نکش و  مهرد  ار  ناشنانمشد  هلیـسو ، نیدب  ادنوادخ  ( 5)
ناشفدـه زا  زاـس و  ناشنادرگرـس  ناـشیاه  هار  رد  زادـنا و  ییادـج  ناـشا  هشوت  داز و  اـهنآ و  ناـیم  نکب و  ار  ناـشلد  ياـه  گر  و 

زا ار  ناشیاه  تسد  زاس و  رپ  سرت  زا  ار  ناشیاه  لد  هاکب و  ناشدادـعت  زا  نک و  عطق  ناشیا  زا  ار  یناسر  کمک  اـمن و  ناـشهارمگ 
یناسک يارب  ار  نانآ  زاس و  هدنکارپ  ار  ناشیاه  يرس  تشپ  ناشیا ، تسکـش )  ) اب دنبب و  نتفگ  زا  ار  ناشیاه  نابز  رادزاب و  ندوشگ 

.امن عطق  ار  ناشناگدنیآ  عمط  نانآ  يراوخ  اب  نادرگ و  تربع  دنناشیا ، سپ  رد  هک 

ار ناشنارتش  دنفـسوگ و  واگ و  نایاپراهچ و  لسن  امن و  کشخ  ار  ناشنادرم  بلـص  نادرگ و  میقع  ار  ناـشنانز  محر  ادـنوادخ  ( 6)
.هدن نذا  ندییور ، رد  ار  ناشنیمز  ندیراب و  رد  ار  ناشنامسآ  نک و  عطق 

ار ناشرطاخ  ازفیب و  ار  ناشیاه  تورث  زاس و  راوتسا  ار  ناشیاهرهش  شخب و  تّوق  ار  ناناملـسم  ریبدت  نآ ، هلیـسو  هب  ادنوادخ و  ( 7)
، نیمز ياج  همه  رد  ات  زاس  هدوسآ  تدوخ  اب  تولخ  يارب  نانآ  اب  رازراک  شیوخ و  تدابع  يارب  نمـشد  اب  گنج  هب  یمرگرـس  زا 

.دوشن هتشاذگ  كاخ  هب  وت  ربارب  رد  زج  نانآ  زا  کی  ره  یناشیپ  دوشن و  شتسرپ  وت  زج 

هک یناگتشرف  اب  دوخ  بناج  زا  ار  نانآ  راد و  لیسگ  دننآ ، لباقم  رد  هک  یناکرشم  اب  گنج  هب  ار  هیحان  ره  ناناملـسم  ادنوادخ  ( 8)
هک وت  ییاتکی  هب  ای  دننارب ، تنیمز  رد  كاخ  ياهتنا  هب  ار  ناکرـشم )  ) اهنآ نتفرگ ، ریـسا  نتـشک و  اب  ات  .امرف  يرای  دـنیآ ، یپرد  یپ 

.دنیامن رارقا  یتسه ، کیرش  یب  اهنت و  تسین ، وت  زج  يدوبعم 

هشبح و رزخ و  ناتسکرت و  مور و  دنه و  زا  دنشاب  هک  يرهـش  ره  رد  نک ، راچد  تشونرـس  نیدب  ار  تنانمـشد  همه  ادنوادخ و  ( 9)
یم ار  اهنآ  دوخ  ییاناد ، هب  تسا و  ناهنپ  ناشیاه  هناشن  اه و  مان  هک  كرـشم ، ياه  تّما  رگید  هملاید و  هبلاقـس و  راـبگنز و  هبون و 

.يراد فارشا  نانآ  رب  تا  ییاناوت  هب  یسانش و 
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ِنَع ِهَقرُفلاـِب  مُهطّبَث  َو  مِهِـصّقَنَت ، نَع  ِصقّنلاـِب  مُهذُـخ  َو  َنیِِملـسُملا ، ِفاَرطَأ  ِلُواَـنَت  نَـع  َنیِکِرـشُملِاب  َنیِکِرـشُملا  ِلَغـشا  ّمُـهّللأ  ( 10)
َِهلَزاَنُم نَع  مُهَناَکرَأ  نِهوَأ  َو  ِلاَِیتحِالا ، ِنَع  مَُهبُوُلق  لِهذَأ  َو  ِهّوُقلا ، َنِم  مُهَناَدبَأ  َو  ِهَنَمَألا ، َنِم  مَُهبُوُلق  ِلخَأ  ّمُهّللأ  ( 11) .مِهیَلَع ِداَِشتحِالا 

مُهَِرباَد َو ِِهب  ُعَطقَت  ، ٍردـَب َموَی  َِکلعِفَک  َکِسَأب  نِم  ٍسأَِبب  َِکتَِکئاَلَم  نِم  ًادـنُج  مِهیَلَع  ثَعبا  َو  ِلاَـطبَألا ، ِهَعَراَـقُم  نَع  مُهنّبَج  َو  ِلاَـجّرلا ،
ِّحلَأ َو  ِفوُسُخلِاب ، مُهَداَِلب  ِمرا  َو  ِءاَودَـألِاب ، مُهَتَمِعطَأ  َو  ِءاـَبَولِاب ، مُهَهاَـیِم  جُزما  ّمُهّللأ َو  ( 12) .مُهَدَدَع ِِهب  ُقّرَُفت  َو  مُهَتَکوَش ، ِِهب  ُدُـصَحت 

ِعوُجلِاب مُهبِـصَأ  ، مُهنِم اَهَنوُصُح  عَنما  َو  مُهنَع ، اَهِدَـعبَأ  َکِـضرَأ َو  ّصَحَأ  ِیف  مُهَرَیِم  لَـعجا  َو  ِلوُحُملاـِب ، اَـهعَرفا  َو  ِفوُذـُقلِاب ، اَـهیَلَع 
یَلعَألا َو َُکنیِد  َنوُکَِیل  َِکتّنُـس  ِعاَبتَأ  نِم  مُهَدَهاَج  ٍدِهاَُجم  وَأ  َِکتِّلم ، ِلهَأ  نِم  مُهاَزَغ  ٍزاَغ  اَمّیَأ  ّمُهّللأ َو  ( 13) .ِمِیلَألا ِمقّسلا  ِمیِقُملا َو 

ِهیَلَع ِغبسَأ  َو  َرهّظلا ، ، َُهل ِوقَتسا  َو  َباَحـصَألا ، َُهل  ّریََخت  َو  ِحّجنلِاب ، ُّهلََوت  َو  َرمَألا ، َُهل  ئّیَه  َو  َرـُسیلا ، ِهّقَلَف  یَفوَألا  َکّظَح  يَوقَألا َو  َُکبزِح 
َنسُح َُهل  ُرثأ  َو  ( 14) .ِدـَلَولا ِلـهَألا َو  َرکِذ  ِهِسنَأ  َو  ِهَشحَولا ، ّمَغ  نِم  ُهرِجَأ  َو  ِقوّشلا ، َهَراَرَح  ُهنَع  ِفـطَأ  َو  ِطاَـشّنلِاب ، ُهعّتَم  َو  ِهَقَفّنلا ، ِیف 

، َنَنّسلا َرَیّسلا َو  ُهمّلَع  َو  ِهَرصّنلِاب ، ُهدّیَأ  َو  َهّدّشلا ، ُهقُزرا  َو  َهَأرُجلا ، ُهمِهلَأ  َو  ِنبُجلا ، َنِم  ِهِفعَأ  َو  َهَماَلّسلا ، ُهبِحـصَأ  َو  ِهَِیفاَعلِاب ، ُّهلََوت  َو  ِهّیّنلا ،
.ََکل َکِیف َو  ، ُهَتَماَقِإ ُهَنعَظ َو  ُهَرکِذ َو  ُهَرِکف َو  لَعجا  َو  ِهَعمّسلا ، َنِم  ُهصّلَخ  َو  َءاَیّرلا ، ُهنَع  لِزعا  َو  ِمکُحلا ، ِیف  ُهدّدَس  َو 

1402 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2611 

http://www.ghaemiyeh.com


نتساک زا  ناشددع ، نتساک  اب  رادزاب و  ناناملـسم ، یحاون  هب  یگریچ  زا  نادرگ و  لوغـشم  ناکرـشم  هب  ار  ناکرـشم  ادنوادخ  ( 10)
.راد ناشزاب  ناناملسم  ّدض  رب  ندمآ  درگ  زا  نانآ ، نایم  ینکفا  هقرفت  اب  .شاب و  ریگولج  ناناملسم ) )

زاـس و ربـخ  یب  ییوـج  هراـچ  زا  ار  ناـشیاه  بلق  راد و  یهت  تّوـق  زا  ار  ناـشیاه  نـت  شمارآ و  زا  ار  ناـشیاه  لد  ادـنوادخ ، ( 11)
یباذع اب  ار  تناگتشرف  زا  یهاپس  نانآ  رب  ناسرتب و  ناروالد  اب  راکیپ  زا  ار  ناشیا  نادرگ و  تسس  نادرم  اب  ندیگنج  زا  ار  ناشمادنا 

يزادنارب و ار  ناشتبالص  یتخس و  يزاس و  نک  هشیر  ار  ناشیا  ببـس ، نیدب  ات  .ردب  زور  رد  تراک  دننام  .تسرفب  تیاه  باذع  زا 
.یشاپب مه  زا  ار  ناشدادعت 

ار نآ  هتـسویپ  ربورف و  نیمز  رد  ار  ناشیاهرهـش  زیمآرد و  ْضارما  هب  ار  ناشیاه  یندروخ  ابو و  هب  ار  ناـشیاه  بآ  ادـنوادخ و  ( 12)
دوخ نیمز  طاقن )  ) نیرترود نیرت و  تکرب  یب  رد  ار  ناشیاه  هقوذآ  زاس و  راچد  یلاسکـشخ  یطحق و  هب  ار  نآ  اـمرف و  ناراـبگنس 

.نادرگ كاندرد  يرامیب  مئاد و  یگنسرگ  راچد  ار  نانآ  رادزاب ، اهنآ  زا  ار  نآ  ياه  هاگهانپ  هد و  رارق 

نید ات  دیامن  داهج  ناشیا  اب  هک  وت  ّتنس  ناوریپ  زا  يدهاجم  ره  دگنجب و  اهنآ  اب  هک  تنید  لها  زا  يا  هدنمزر  ره  ادنوادخ و  ( 13)
وا يارب  ار  يزوریپ  امن و  حالـصا  ار  شراک  نک و  وربور  یناسآ  اب  ار  وا  سپ  ددرگ ، رت  لماک  وت  هرهب  رت و  يوق  وت  بزح  رترب و  وت 

وزرآ یمرگ  امرف و  دنم  هرهب  طاشن  زا  هد و  تعـسو  ار  شدمآرد  زاس و  يوق  ار  وا  تشپ  نیزگرب و  ینارای  وا  يارب  ریگ و  هدـهع  هب 
.زاس ششومارف  ار  دنزرف  هداوناخ و  دای  نک و  ظفح  ییاهنت  هودنا  زا  ار  وا  ناشنورف و  وا  زا  ار 

، سرت زا  امرف و  شهارمه  ار ، اـه  تفآ  زا  ییاـهر  ریگ و  هدـهع  هب  ار  شا  یتسردـنت  اـمرف و  ییاـمنهار  شوخ ، ّتین  هب  ار  وا  و  ( 14)
(ي اـه شور  اـه و  هار  نادرگ و  شیاـناوت  دوـخ  يراـی  اـب  نک و  شا  يزور  ار ، يدـنمورین  زادـنا و  شلد  رد  يریلد  راد و  شملاـس 

ترهش زا  ار  وا  نک و  رود  وا  زا  ار  ییامندوخ  امرف و  شرادیاپ  ندومن ، يرواد  رد  زومایب و  وا  هب  ار ، یمالسا ) (ي  اه ّتنس  و  داهج )
.هد رارق  دوخ  يارب  دوخ و  هار  رد  ار ، شتماقا  ترفاسم و  رکذ و  رکف و  هد و  تاجن  یبلط 
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، ِهَداَعّسلِاب َُهل  َتمَتَخ  نِإَف  ُهنِم ، مُهلُِدت  َال  َو  مُهنِم ، َُهل  لِدَأ  َو  ِِهبلَق ، ِیف  مُهَنأَش  رّغَص  َو  ِِهنیَع ، ِیف  مُهّللَقَف  ُهّوُدَع  َكّوُدَع َو  ّفاَص  اَذِإَف  ( 15)
َّیلُوی نَأ  َدَعب  َو  َنیِِملسُملا ، ُفاَرطَأ  َنَمَأت  نَأ  َدَعب  َو  ُرسَألا ، ُمِِهب  َدَهجَی  نَأ  َدَعب  َو  ِلتَقلِاب ، َكّوُدَع  َحاَتجَی  نَأ  َدعَبَف  ِهَداَهّشلِاب  َُهل  َتیَضَق  َو 

وَأ ِِهلاَم ، نِم  ٍهَِفئاَِطب  ُهَناَعَأ  وَأ  ِِهتَبیَغ ، ِیف  ِهیِِفلاَخ  َدّـهَعَت  وَأ  ِهِراَد ، ِیف  ًاِطباَُرم  وَأ  ًایِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملـسُم  اَـمّیَأ  ّمُهّللأ َو  ( 16) .َنیِِربدُم َكّوُدَع  َ 
، ٍلثِِمب اًلثِم  ٍنزَِوب َو  ًانزَو  ِهِرجَأ  َلثِم  َُهل  رِجآَف  ، ًهَمرُح ِِهئاَرَو  نِم  َُهل  یَعَر  وَأ  ًهَوعَد ، ِهِهجَو  ِیف  ُهَعَبتَأ  وَأ  ٍداَهِج ، یَلَع  ُهَذَحَـش  وَأ  ٍداَتِِعب ، ُهّدَـمَأ 
َو َِکلضَف ، نِم  َُهل  َتیَرجَأ  اَم  َیلِإ  ُتقَولا  ِِهب    َ ِیَهتَنی نَأ  َیلِإ  ِِهب ، یَتَأ  اَم  َروُرُس  َمّدَق َو  اَم  َعفَن  ِِهب  ُلّجَعَتَی  ًارِضاَح  ًاضَوِع  ِِهلِعف  نِم  ُهضّوَع  َو 

ٍداَهِِجب ّمَه  وَأ  ًاوزَغ ، يَوَنَف  مِهیَلَع  ِكرّشلا  ِلهَأ  ُبّزََحت  ُهَنَزحَأ  َو  ِماَلسِإلا ، ُرمَأ  ُهّمَهَأ  ٍِملـسُم  اَمّیَأ  ّمُهّللأ َو  ( 17) .َِکتَماَرَک نِم  َُهل  َتدَدعَأ 
َُهل بِجوَأ  َو  َنیِدـِباَعلا ، ِیف  ُهَمـسا  ُِبتکاَف  ٌِعناَـم  ِِهتَداَرِإ  َنوُد  َُهل  َضَرَع  وَأ  ٌثِداَـح ، ُهنَع  ُهَرّخَأ  وَأ  ٌهَقاَـف ، ِِهب  تَأَـطبَأ  وَأ  ٌفعَـض ، ِِهب  َدَـعَقَف 

ًهَِیلاَع ًهاَلَص  ، ٍدّمَُحم ِلآ  َِکلوُسَر َو  َكِدبَع َو  ٍدّمَُحم  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 18) .َنیِِحلاّصلا ِءاَدَهّشلا َو  ِماَِظن  ِیف  ُهلَعجا  َو  َنیِدِهاَجُملا ، َباََوث 
نِم ٍدَـحَأ  یَلَع  َِکتاَوَلَـص  نـِم  یَـضَم  اَـم  ّمَتَأَـک  اَهُدَدَـع  ُعِـطَقنَی  اـَل  َو  اَهُدَـمَأ ، ِیَهتَنی  اـَل  ًهاَلَـص  ، ِتاـّیِّحتلا َقوَـف  ًهَفِرـشُم  ، ِتاَوَلّـصلا یَلَع 

.ُدیُِرت اَِمل  ُلاّعَفلا  ُدیِعُملا  ِ ُئ  ُدبملا ُدیِمَحلا  ُناّنَملا  َّکنِإ  ، َِکئاَِیلوَأ
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نادرگ کچوک  شلد  رد  ار  ناشماقم  امن و  كدنا  شمشچ  رد  ار  اهنآ  دش ، وربور  شدوخ  نمشد  وت و  نمشد  اب  هاگره  سپ  ( 15)
ار تداهـش  يداد و  نایاپ  یتخب  شوخ  هب  وا  يارب  ار ) شا  یگدـنز   ) رگا سپ  .زاسن  هریچ  وا  رب  ار  اهنآ  امرف و  زوریپ  نانآ  رب  ار  وا  و 

ياـهزرم هدـنکفا و  یتخـس  هب  ار  ناـشیا  يریـسا ، اـب  هدومن و  دوباـن  نتـشک  اـب  ار  تنمـشد  هک  دـشاب  نآ  زا  دـعب  يدز ، مقر  شیارب 
.تسا هدومن  رارف  هدنادرگور ، تنمشد  هدش و  نمیا  ناناملسم 

ار شا  هداوناـخ  وا  دوبن  رد  اـی  دـش ، نیـشناج  شا  هناـخ  روـما )  ) رد ار ، يرادزرم  اـی  ییوـجگنج  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و  ( 16)
قیوشت داهج  رب  ار  وا  ای  دومن ، کمک  گنج  گرب  زاس و  اب  ار  وا  ای  داد ، يرای  دوخ  ییاراد  زا  يا  هراپ  هب  ار  وا  اـی  درک ، يرادـهگن 

گنـسمه و ار  يو  سپ  تشادـهگن ؛ وا  دوبن  رد  ار  شیوربآ  ای  دومن ، یهارمه  دروآ  ور  نآ  هب  هک  یتهج  رد  اـعد  اـب  ار  وا  اـی  درک ،
يدوز هب  هداد ، ماجنا  ار  هچنآ  يداش  هداتسرف و  شیپ  هچنآ  دوس  هک  نک  اطع  دقن  ِضوع  ار  شراک  هد و  شاداپ  وا ، شاداپ  نوگمه 

هدرک هدامآ  شیارب  تا  یگرزب  زا  يا و  هتخاس  ناور  وا  يارب  تلـضف  زا  هچنآ  هب  دسر ، نایاپ  هب  وا  نامز  هک  هاگنآ  ات  .دنک  تفایرد 
.دسرب يا ،

ور نیا  زا  دومن ، شنیگهودنا  ناشیا ، ّدض  رب  ناکرـشم  عامتجا  تخاس و  نارگن  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  ادـنوادخ و  ( 17)
( داهج زا   ) ار وا  يا  هثداح  ای  تشاداو ، گنرد  هب  ار  وا  رقف  ای  تشادزاب ، ار  وا  یناوتان  اّما  دومن ، داهج  گنهآ  و  درک ، گـنج  دـصق 
وا يارب  ار  نادـهاجم  شاداپ  سیونب و  ناگدـننک  تدابع  رد  ار  وا  مان  سپ  دـش ؛ داجیا  شا  هدارا  هار  رد  یعناـم  اـی  تخادـنا ، بقع 

.هد رارق  ناحلاص  نادیهش و  فص  رد  ار  وا  نادرگ و  بجاو 

همه رب  فرـشم  اهدورد و  همه  يالاب  يدورد  تسرف ، دورد  دّـمحم  نادـناخ  تا و  هداتـسرف  دوخ و  هدـنب  دّـمحم  رب  ادـنوادخ  ( 18)
تیایلوا زا  کی  ره  رب  هک  تیاهدورد  نیرت  لـماک  دـننام  .ددرگن  عطق  شا  هرامـش  دریذـپن و  ناـیاپ  شتّدـم  هک  يدورد  .اـه  ّتیحت 

.یشاب یم  یهاوخب  هچ  ره  هدنهد  ماجنا  هدننادرگ ، زاب  رگزاغآ ، هدوتس ، هدنهد ، تمعن  رایسب  وت  هک  یتسرد  هب  .هدش  هداتسرف 
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ّلَج ّزَع َو  ِهّللا  یَلِإ  ًاعّزَفَتُم  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 28)

ُتبَلَق َو  ( 4) َكِدـفِر َیلِإ  ُجاَـتحَی  نّمَع  ِیهَجو  ُتفَرَـص  َو  ( 3) َکـیَلَع ُّیلِکب  ُتـلَبقَأ  َو  ( 2) َکـَیلِإ ِیعَاِـطقنِاب  ُتصَلخَأ  ِّینإ  ّمُهّللأ  ( 1)
ُتیَأَر دَق  مَکَف  (6) .ِِهلقَع نِم  ٌهّلَـض  ِِهیأَر َو  نِم  ٌهَفَـس  ِجاَتحُملا  َیلِإ  ِجاَتحُملا  َبَلَط  ّنَأ  ُتیَأَر  َو  ( 5) َِکلضَف نَع  ِنغَتسَی  َمل  نّمَع  ِیََتلأَسم 

مِِهلاَثمَأ ِهَنَیاَعُِمب  ّحَصَف  (7 ،) اوُعَّضتاَف َعاَِفترِالا  اُولَواَح  َو  اوُرَقَتفاَف ، َكاَوِس  نِم  َهَوّرثلا  اُوماَر  َو  اّولَذَف ، َكِریَِغب  ّزِعلا  اُوبَلَط  ٍساَنُأ  نِم  ِیَِهلإ  اَی 
ٍبُولطَم ّلُک  َنوُد  َو  ِیََتلأَسم ، ُعِضوَم  ٍلُوئـسَم  ّلُک  َنوُد    َ يَالَوم اَی  َتنَأَـف  (8) .ُهُراَِیتخا ِِهباَوَص  ِقیِرَط  َیلِإ  ُهَدَـشرَأ  َو  ُهُراَِبتعا ، ُهَقّفَو  ٌمِزاَـح 

َو ِیئَاُعد ، ِیف  َکَعَم  ٌدَحَأ  ُقِفّتَی  َال  َو  ِیئَاَجر ، ِیف  ٌدَحَأ  َکُکَرـشَی  َال  ِیَتوَعِدب ، ّوُعدَـم  ّلُک  َلبَق  ُصوُصخَملا  َتنَأ  ( 9) ِیَتجَاح   ّ َِیلو ِهَیلِإ 
.ِهَعفّرلا ُّولُعلا َو  ُهَجَرَد  َو  ِهّوُقلا ، ِلوَحلا َو  ُهَلیِضَف  َو  ِدَمّـصلا ، ِهَردُقلا  ُهَکَلَم  َو  ِدَدَعلا ، ُهِّیناَدحَو  ِیَِهلإ  اَی  ََکل  ( 10) ِیئَاِدن َكاّیِإ  ُهُمِظنَی َو  َال 

ِنَع َتَیلاَعَتَف  (12) ِتاَفّـصلا ِیف  ٌلّـقَنَتُم  ، ِتاـَلاَحلا ُِفلَتُخم  ، ِِهنأَـش یَلَع  ٌروُهقَم  ، ِهِرمَأ یَلَع  ٌبُولغَم  ، ِهِرُمُع ِیف  ٌموُـحرَم  َكاَوِـس  نَم  َو  ( 11)
.َتنَأ ّالِإ  ََهلِإ  َال  َکَناَحبُسَف  ، ِداَدنَألا ِلاَثمَألا َو  ِنَع  َتّربَکَت  َو  ِداَدضَألا ، ِهاَبشَألا َو 
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گرزب اناوت و  دنوادخ  هب  ندرب  هانپ  ماگنه  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (28)و 

.ما هتسویپ  وت  هب  هدیرب و  لد  نارگید  زا  هناصلاخ  نم  انامه  ادنوادخ  ( 1)

.مدروآ ور  وت  هب  مدوجو  همه  اب  و  ( 2)

.مدنادرگور تسوت ، ياطع  دنمزاین  هکنآ  زا  و  ( 3)

.مدنادرگ زاب  دوبن ، زاین  یب  تلضف  زا  هکنآ  زا  ار  متساوخرد  و  ( 4)

.تسا درِخ  یهارمگ  هشیدنا و  یکبس  زا  دنمزاین ، زا  دنمزاین  تساوخرد  متسناد ، و  ( 5)

دنمزاین دنتساوخ و  تورث  وت  ریغ  زا  دنتـشگ و  راوخ  دنتـساوخ و  تّزع  وت  ریغ  زا  هک  مدید  یمدرم  زا  رایـسب  هچ  نم ، يادخ  يا  ( 6)
.دنتشگ تسپ  دنتساوخ و  يدنلب  دندش و 

ار وا  باوص ، هار  ندیزگرب  دش و  وا  قیفوت  ببـس  شنتفرگ  دـنپ  .دـنام  ملاس  ناشیا  لاثما  ندـید  اب  شیدـنارود ، صخـش )  ) سپ ( 7)
.درک ییامنهار 

بلط وا  زا  هک  ره  هن  ییوت ، متجاح  بحاص  .دوش و  تساوخرد  وا  زا  هک  ره  هن  ییوت ، متساوخرد  هاگیاج  نم - رورس  يا   - سپ ( 8)
.دوش

، میاعد رد  تسین و  کیرـش  وت  اـب  نم ، دـیما  رد  سک  چـیه  مناوخب ! ار  یـسک  هکنآ  زا  شیپ  نم ، ندـناوخ  هب  صوصخم  ییوت  ( 9)
.دنک یمن  عمج  وت  اب  ار  یسک  میادن  تسین و  ربارب  وت  اب  یسک 

.تسوت ِنآ  زا  يدنلب ، ییالاو و  هجرد  ورین و  ناوت و  تلیضف  یگشیمه و  ِتردق  ّطلست  رامش و  ِیگناگی  ادنوادخ  ( 10)

شتافـص رد  نوگانوگ ، شتالاح  رد  تسدریز ، شروما  رد  بولغم ، دوخ  راک  رد  تمحر ، دنمزاین  شا  یگدنز  رد  وت ، ریغ  و  ( 11)
.دشاب یم  نوگرگد 

وت زج  يدوبعم  .یهّزنم  وت  سپ  .يدوب  رت  گرزب  نوـگمه  ناـسمه و  نتـشاد  زا  رترب و  اـهاتمه  اهدـننام و  نتـشاد  زا  وـت  سپ  ( 12)
.تسین
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ُقزّرلا ِهیَلَع  َرّتُق  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 29)

نِم َکَقاَزرَأ  اَنسَمَتلا  یّتَح  ِلَمَألا  ِلوُِطب  اَِنلاَجآ  ِیف  َو  ّنّظلا ، ِءوُِسب  اَِنقاَزرَأ  ِیف  اَنَتیَلَتبا  َّکنِإ  ّمُهّللأ  ( 1)

، ِبَلّطلا ِهَنُوئَم  نِم  ِِهب  اَنیِفکَت  ًاقِداَص  ًانیِقَی  اََنل  بَه  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  (2) .َنیِرّمَعُملا ِراَمعَأ  ِیف  اَِنلاَمِآب  اَنعِمَط  َو  َنِیقوُزرَملا ، ِدنِع 
ِیف َکِمَـسَق  نِم  ُهَتعَبتَأ  َو  َکـِیحَو ، ِیف  َِکتَدِـع  نِم  ِهـِب  َتحّرَـص  اَـم  لَـعجا  َو  ( 3) ِبَصّنلا ِهّدِـش  نِم  اَِهب  اَـنیِفُعت  ًهَِصلاَـخ  ًهَِقث  اَـنمِهلَأ  َو 

َو ُقَدـصَألا ، ّقَحلا  َکـُلوَق  َتلُقَف َو  (4) َُهل َهَیاَفِکلا  َتنِمَـض  اَِمب  ِلاَِغتـشِاِلل  ًامـسَح  َو  ِِهب ، َتلّفَکَت  يِذـّلأ  ِقزّرلِاب  اَنِماَِمتهِال  ًاعِطاَق  ، َکـِباَتِک
مُّکنَأ اَم  َلـثِم  ّقََحل  ُّهنِإ  ِضرَـألا  ِءاَمّـسلا َو  ّبَر  َوَف  َتُلق  ُّمث  ( 5) .َنوُدَعُوت اَم  مُُکقزِر َو  ِءاَمّـسلا  ِیف  یَفوَألا َو  َّربَألا  َکُمَـسَق  َتمَـسقَأ َو 

.َنوُقِطنَت
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دش یم  هتفرگ  گنت  وا  رب  يزور  هک  نانچ  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (29)و 

هک ییاج  ات  .يدومزآ  زارد ، يوزرآ  هب  ْنامیاه  یگدـنز  تّدـم  رد  و  ینامگدـب ، هب  ْنامیاه  يزور  رد  ار  ام  وت  اـنامه  ادـنوادخ  ( 1)
.میدرک عمط  نالاسنهک ، ياهرمع  رد  نامیاهوزرآ ، اب  میدومن و  تساوخرد  ناراوخ  يزور  زا  ار  وت  ياه  يزور 

ییامن و زاین  یب  بلط ، تمحز  زا  ار  ام  ببـس  نادب  هک  شخبب ، نیتسار  ینیقی  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  سپ  ( 2)
.يراد فاعم  جنر  یتخس  زا  ار  ام  نآ  اب  هک  زادنیب ، ناملد  رد  صلاخ  ینانیمطا 

عطق بجوم  يا ، هدروآ  تباتک  رد  ار  دوخ  دـنگوس  نآ  یپ  رد  يا و  هدومن  نایب  دوخ  یحو  رد  هک  ار  يراکـشآ  ياـه  هدـعو  و  ( 3)
.هد رارق  يا  هدومرف  تنامض  ار  نآ  تیافک  دوخ  هچنآ  هب  ام  لاغتشا  عطق  يا و  هدرک  تلافک  دوخ  هک  يا  يزور  هب  ام  مامتها 

: تسا نیرت  هدشافو  نیرت و  قّقحم  وت  دـنگوس  يدرک و  دای  دـنگوس  .تسا و  نیرت  تسرد  تسار و  وت  هدومرف  يدومرف و  سپ  ( 4)
« .تسا نامسآ  رد  دیوش ، یم  هداد  هدعو  نآ  هب  هچنآ  امش و  يزور  «و 

یم نخس  امـش  هچنآ  دننام  تسا ، تسرد  ّقح و  نخـس )  ) نآ هک  نیمز  نامـسآ و  راگدرورپ  هب  دنگوس  سپ  : » يدومرف سپـس  ( 5)
« .دییوگ
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ِنیّدلا ِءاَضَق  یَلَع  ِهَنوُعَملا  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 30)

ُلوُـطَی َو  ِيرِکف ، َُهل  ُبّعَـشَتَی  َو  ِینِهذ ، ِهِیف  ُراَـحَی  َو  ِیهَجو ، ِِهب  ُقـِلُخت  ٍنیَد  نِم  َهَِیفاَـعلا  َِیل  بَه  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُـهّللأ  ( 1)
َو ُهنِم ، ِینِذَعأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، ِهِرَهَس ِنیّدلا َو  ِلغُـش  َو  ِهِرِکف ، ِنیّدلا َو  ّمَه  نِم  ّبَر ، اَی  َِکب ، ُذوُعَأ  َو  ( 2  ) ِیلُغش ِِهتَسَراَمُِمب 

ٍفاَفَک وَأ  ٍلِضاَف  ٍعسُِوب  ُهنِم  ینِرَجأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـصَف  ، ِهاَـفَولا َدـَعب  ِِهتَِعبَت  نِم  َو  ِهاَـیَحلا ، ِیف  ِِهّتلِذ  نِم  ّبَر ، اَـی  َکـِب ، ُریِجَتـسَأ 
َو ِریِدقّتلا ، َنسُح  ِینّمَلع  َو  ِداَِصتقِالا ، ِلذَبلِاب َو  ِینّمَوق  َو  ِداَیِدزِالا ، ِفَرّـسلا َو  ِنَع  ِیُنبجحا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 3) .ٍلِصاَو

ِیل ُثِدُحی  اَم  ِلاَملا  َنِم  ّیَنع  ِوزا  َو  ِیقَاِفنإ ، ِّربلا  ِباَوبَأ  ِیف  هّجَو  َو  ِیقَازَرأ ، ِلاَلَحلا  ِباَبـسَأ  نِم  ِرجَأ  َو  ِریِذـبّتلا ، ِنَع  َکِفُطِلب  ِینِـضبقا 
اَم َو  ( 5) ِربّصلا ِنسُِحب  مِِهتَبحُص  یَلَع  ِّینَعأ  َو  ِءاَرَقُفلا ، َهَبحُـص    ّ َِیلإ ّببَح  ّمُهّللأ  ( 4) .ًاناَیغُط ُهنِم  ُبّقَعَتَأ  اَم  وَأ    ٍ یَغب َیلِإ  ًاـیّدََأت  وَأ  ًهَلیِخَم 

ًهَغُلب اَهِعاَتَم  نِم  ِیل  َتلّجَع  َو  اَهِماَطُح ، نِم  ِیَنّتلَوخ  اَم  لَـعجا  َو  ( 6) ِهَِیقاَبلا َِکِنئاَزَخ  ِیف  ِیل  ُهرَخذاَف  ِهَِیناَفلا  اَینّدـلا  ِعاَتَم  نِم  ّیَنع  َتیَوَز 
.ُمیِرَکلا ُداَوَجلا  َتنَأ  َو  ِمیِظَعلا ، ِلضَفلا  وُذ  َّکنِإ  ، َِکتّنَج َیلِإ  ًهَعیِرَذ  َِکبُرق َو  َیلِإ  ًهَلصُو  َكِراَوِج َو  َیلِإ 
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ماو تخادرپ  رب  ندومن  کمک  تساوخرد  هرابرد  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  و  ( 30)

نادرگرـس نآ  رد  منهذ  يربب و  ار  میوربآ  نآ  اـب  هک  یماو  زا  راد ، فاـعم  ارم  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 1)
.دشک لوط  نآ  هراچ  رد  مراک  ددرگ و  ناشیرپ  نآ  يارب  مرکف  دوش و 

شنادـناخ دّـمحم و  رب  سپ  شا ، یباوخ  یب  ضرق و  راک  زا  ماو و  هشیدـنا  هودـنا و  زا  مراـگدرورپ - يا   - مرب یم  هاـنپ  وت  هب  و  ( 2)
زا سپ  نآ  دـمایپ  زا  یگدـنز و  رد  نآ  يراوخ  زا  نم - راـگدرورپ  يا   - میوـج یم  وـت  زا  هاـنپ  .هد و  هاـنپ  نآ  زا  ارم  تسرف و  دورد 

.هد تاجن  نآ  زا  یفاک ، ِيزور  ناوارف و  ِتورث  اب  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  گرم ،

نادرگ و راوتسا  يور ، هنایم  ششخب و  هب  .راد و  زاب  يور  هدایز  فارسا و  زا  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 3)
قافنا نادرگ و  هتـسویپ  لالح ، بابـسا  زا  ار  میاه  يزور  راد و  زاب  یجرخلو  زا  دوخ - فطل  هب   - ارم زوماـیب و  نم  هب  ار  وکین  شور 

یشکرس راچد  نآ  یپ  رد  ای  دناسرب  يرگمتس  هب  ای  دروآ  شیپ  يدنـسپدوخ  میارب  هک  یلام  هد و  رارق  ریخ  ياهریـسم  رد  ار  مندومن 
.زاس رود  نم  زا  ار ، موش 

.هد يرای  ْوکین  ییابیکش  اب  ناشیا ، ینیشنمه  رب  ارم  نادرگ و  بوبحم  نم  دزن  ار  نادنمزاین  ینیشنمه  ادنوادخ ، ( 4)

.امرف هریخذ  دوخ  دیواج  ياه  هنیجنگ  رد  نم  يارب  ار  نآ  سپ  یتفرگ ، نم  زا  یناف ، ِيایند  يالاک  زا  هچنآ  و  ( 5)

دوخ و راوج  هب  ندیـسر  هلیـسو  يا ، هدـناسر  متـسد  هب  نونکا  مه  و  يا ، هتـشاد  ینازرا  نم  هب  هک  ایند ،)  ) نآ يـالاک  زا  هچنآ  و  ( 6)
یشاب و یم  گرزب  شـشخب  بحاص  وت  هک  یتسرد  هب  .هد  رارق  تتـشهب  هب  یبای  تسد  هلیـسو  تگرزب و  هاگیاج  هب  نتـسویپ  هلیـسو 

.راوگرزب هدنشخب  رایسب  ییوت 
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اَهِبَلَط ِهَبوّتلا َو  ِرکِذ  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 31)

نَم اَی  َو  ( 4  ) َنِینِسحُملا ُرجَأ  ِهیََدل  ُعیِضَی  َال  نَم  اَی  َو  ( 3) َنیِجاّرلا ُءاَجَر  ُهُزِواَُجی  َال  نَم  اَی  َو  ( 2) َنیِفِصاَولا ُتعَن  ُهُفِصَی  َال  نَم  اَی  ّمُهّللأ  ( 1)
َو اَیاَطَخلا ، ُهّمِزَأ  ُهتَداَق  َو  ِبُونّذلا ، ِيدَیأ  ُهَتلَواَدـَت  نَم  ُماَقَم  اَذَـه  ( 6) َنیِقّتُملا ِهَیـشَخ  ُهَیاَغ  َوُه  نَم  اَی  َو  ( 5) .َنیِدـِباَعلا ِفوَخ  یَهَتنُم  َوُه 

َلـضَف ِرِکنُملاَک  وَأ  ِهیَلَع ، َِکتَردُِقب  ِلِهاَجلاَک  (7) .ًاریِرغَت ُهنَع  َتیَهَن  اَم  یَطاَعَت  َو  ًاطیِرفَت ، ِِهب  َترَمَأ  اّمَع  َرّـصَقَف  ، ُناَطیّـشلا ِهیَلَع  َذَوحَتـسا 
ِِهب ََفلاَـخ  اَـمِیف  َرّکَف  َو  ُهَسفَن ، ِِهب  َمَلَظ  اَـم  یَـصحَأ  ، یَمَعلا ُِبئاَحَـس  ُهنَع  تَعّـشَقَت  َو  يَدُـهلا ، ُرََـصب  َُهل  َحَـتَفنا  اَذِإ  یّتَـح  ِهـَیلِإ  َکـِناَسحِإ 
ًهَِقث َکـَیلِإ  ُهَـتَبغَر  َهّـجَو  َو  َکـنِم ، ًاِییحَتـسُم  َکـَل  اًـلّمَُؤم  َكَوـَحن  َلَـبقَأَف  (8) .اًـلِیلَج ِِهتََفلاَُـخم  َلـِیلَج  ًارِیبَـک َو  ِِهناَیـصِع  َرِیبَـک  يَأَرَف  ، ُّهبَر
ُهنِم ٍروُذـحَم  ّلُک  نِم  ُهُعوَر  َخَرفَأ  َو  َكِریَغ ، ِهِیف  ٍعوُمطَم  ّلُک  نِم  ُهُعَمَط  اَلَخ  دَـق  ًاصاَلخِإ ، ِِهفوَِخب  َكَدَـصَق  َو  ًانیِقَی ، ِهِعَمَِطب  َکّمَأَف  ، َِکب

.َكاَوِس
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نآ ندومن  تساوخرد  هبوت و  ندرک  دای  رد  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (31)و 

.دیاتس یمن  ار  وا  ناگدننک ، فصو  فیصوت  هک  یسک  يا  ادنوادخ  ( 1)

.درذگ یمن  وا  زا  ناراودیما ، دیما  هک  یسک  يا  و  ( 2)

.دوش یمن  هابت  وا  دزن  ناراکوکین ، شاداپ  هک  یسک  يا  و  ( 3)

.تسا ناگدننک  تدابع  سرت  ياهتنا  هک  یسک  يا  و  ( 4)

.تسا ناراکزیهرپ  ساره  تیاهن  هک  یسک  يا  و  ( 5)

هریچ وا  رب  ناطیش  هدیشک و  دوخ  ِیپ  زا  ار  وا  اهاطخ  ياهراهم  هدیدرگ و  ناهانگ  ياه  تسد  هچیزاب  هک  تسا  یـسک  ماقم  نیا  ( 6)
.هداد ماجنا  يا ، هدومن  یهن  نآ  زا  هچنآ  یکاب  یب  اب  هدرک و  یهاتوک  يا  هدرک  رما  هچنآ  زا  يراگنا  لهس  اب  سپ  .هتشگ 

هدوشگ وا  يارب  تیاده  مشچ  هک  نیمه  اّما  .شدوخ  هب  وت  لضف  يرایـسب  هدننک  راکنا  ای  شدوخ ، رب  وت  تردـق  هب  نادان  دـننام  ( 7)
تفلاخم ار  شراگدرورپ  نآ  اب  هچنآ  رد  درمـش و  هدرک ، متـس  دوخ  هب  نآ  اـب  هچنآ  تفر ، راـنک  شلباـقم  زا  يروک  ياـهربا  دـش و 

.تسناد گرتس  ار  شگرتس  يراگزاسان  گرزب و  ار  شگرزب  هانگ  سپ  .دیشیدنا  هدرک ،

زا سپ  .تسا  هدنادرگ  وت  يوس  هب  ار  شـشهاوخ  وت ، هب  دامتعا  اب  هدروآ و  يور  تیوس  هب  وت ، زا  هدنمرـش  وت و  هب  راودیما  سپ  ( 8)
وا رد  وت - زج   - هک ره  زا  شعمط  هک  یلاح  رد  .دومن  وت  گنهآ  سرت ، اب  ْصالخا  رَـس  زا  درک و  دـصق  ار  وت  صرح ، اـب  نیقی  يور 

.دش فرطرب  دنسرتب ، وا  زا  وت - زج   - هک ره  زا  شسرت  تسا و  یلاخ  دننک ، عمط 
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ِِهب ُمَلعَأ  َتنَأ  اَم  ِهّرِس  نِم  َکَّثبَأ  َو  اًّللَذَتُم ، َِکتّزِِعل  ُهَسأَر  َأَطأَط  َو  ًاعّشَخَتُم ، ِضرَألا  َیلِإ  ُهَرََصب  َضّمَغ  َو  ًاعّرَـضَتُم ، َکیَدَی  َنَیب  َلَثَمَف  (9)
ِیف ُهَحَـضَف  اَم  ِحـِیبَق  َکِملِع َو  ِیف  ِِهب  َعَقَو  اَم  ِمیِظَع  نِم  َِکب  َثاَغَتـسا  َو  ًاعوُشُخ ، اََهل  یَـصحَأ  َتنَأ  اَم  ِِهبُونُذ  نِم  َدّدَـع  َو  ًاـعوُضُخ ، ُهنِم 

َكَوفَع ُمِظعَتـسَی  َال  َو  ُهَتبَقاَع ، نِإ  ََکلدَع  ِیَِهلإ  اَی  ُرِکُنی  َال  ( 10) .تَمِزَلَف اَُهتاَِعبَت  تَماَقَأ  َو  تَبَهَذَف ، اَُهتاّذـَل  تََربدَأ  ٍبُونُذ  نِم  َکِمکُح 
َكِرمَِأل ًاعیِطُم  َُکتئِج  دَـق  اَذ  اَنَأ  اَهَف  ّمُهّللأ  ( 11) ِمیِظَعلا ِبنّذلا  ُناَرفُغ  ُهُمَظاَعَتَی  َال  يِذـّلأ  ُمیِرَکلا  ّبّرلا  َّکنَِأل  ، ُهَتمِحَر ُهنَع َو  َتوَفَع  نِإ 

ٍدّمَُحم َو یَلَع  ّلَصَف  ّمُهّللأ  ( 12) .مَُکل بِجَتسَأ  ِینُوعدا  ُلوُقَت  ذِإ  ، َِهباَجِإلا َنِم  ِِهب  َتدَعَو  اَمِیف  َكَدعَو  ًازّجَنَتُم  ، ِءاَعّدلا َنِم  ِِهب  َترَمَأ  اَمِیف 
اَمَک َكِرتِِسب  ِینُرتسا  َو  ِیـسَفن ، ََکل  ُتعَـضَو  اَمَک  ِبُونّذـلا  ِعِراَـصَم  نَع  ِینَعفرا  َو  ِيرَاِرقِإـب ، َکـُتیَِقل  اَـمَک  َکـِتَرِفغَِمب  ِیَنقلا  َو  ِِهلآ ،

ِِهب ُلِسغَت  اَِمل  ِلاَمعَألا  َنِم  ِینّقَفو  َو  ِیَتِریَـصب ، َکـِتَداَبِع  ِیف  مِکحَأ  َو  ِیِّتین ، َکـِتَعاَط  ِیف  ّتبَث  ّمُهّللأ َو  ( 13) .ِّینم ِماَِقتنِالا  ِنَع  ِیَنتّیَنَأت 
اَذَـه ِیمَاَقم  ِیف  َکَیلِإ  ُبُوتَأ  ِّینإ  ّمُهّللأ  ( 14) .ِیَنتّیَفَوت اَذِإ  ُماَلّـسلا  ِهیَلَع  ٍدّـمَُحم  َکِّیبَن  ِهِّلم  َِکتِّلم َو  یَلَع  ِیّنَفَوت  َو  ّیَنع ، اَیاَطَخلا  َسَنَد 

ُرِمُضی َال  َو  ٍهَیِصعَِمب ، ُهَسفَن  ُثّدَُحی  َال  نَم  ََهبَوت  ، اَِهثِداَوَح ِیتَّالز َو  ِِفلاَوَس  َو  اَهِرِهاَوَظ ، ِیتَاّئَیس َو  ِنِطاََوب  َو  اَهِِرئاَغَص ، ِیبُُونذ َو  ِِرئاَبَک  نِم 
ٍهَئیِطَخ ِیف  َدوُعَی  نَأ 
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ریز هب  ار  شرس  تتّزع  يارب  ْيراوخ  اب  هتخود و  نیمز  هب  یگدنکفارس  اب  ار  شا  هدید  هداتسیا و  تهاگشیپ  رد  نانک  يراز  سپ  ( 9)
وت هچنآ  شناهانگ - زا  ، - عوشخ اب  هدرک و  راکـشآ  تیارب  يرتاناد - نآ  هب  دوخ  هک  ار  هچنآ   - شیاـهزار زا  عوضخ ، اـب  هدـنکفا و 

رگاوسر وت  مکح  رد  هک  یتشز  راک )  ) زا هدـش و  راتفرگ  یناد  یم  هک  یگرزب  ناهانگ )  ) رد هدرمـش و  یناد  یم  رتهب  ار  نآ  هراـمش 
.دش رادیاپ  دنام و  ياج  هب  نآ  ياهدمایپ  تشذگ و  دش و  يرپس  شیاه  تّذل  هک  یناهانگ  زا  .هتساوخ  کمک  وت  زا  تسا ،

ار تتـشذگ  يدروآ ، محر  وا  هب  یتشذگ و  وا  زا  رگا  دـنک و  یمن  راکنا  ار  وت  لدـع  یهد ، تبوقع  ار  وا  رگا  نم ، يادـخ  يا  ( 10)
.تسین گرزب  وت  رظن  رد  گرزب  هانگ  شزرمآ  هک  یمیرک ، راگدرورپ  ییوت  اریز  .درامشن  گرزب 

تعاـطا يا ، هدومن  رما  ندرک  اـعد  هب  هک  ار  وت  ناـمرف  هک  یلاـح  رد  ما ، هدـمآ  وت  دزن  هب  هک  متـسه  نم  نیا  نونکا  ادـنوادخ ، ( 11)
« .منک تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب ، ارم  : » ییامرف یم  هک  اریز  .مراتساوخ  يا ، هداد  تباجا  نوماریپ  هک  ار  يا  هدعو  هب  افو  ما و  هدرک 

.مدروآ ور  وت  هب  مرارقا  اب  نم  هک  نانچمه  .روآور  نم  هب  دوخ  شزرمآ  اب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ادنوادخ  ( 12)
رد هک  هنوگنآ  ناشوپب ، دوخ  شـشوپ  اب  ارم  .ما و  هدنکفا  ورف  وت  يارب  ار  دوخ  هکنانچ  نادرگ ، دنلب  ناهانگ ، ياه  هاْگنداتفا  زا  ارم  و 

.يدومرف گنرد  نم  زا  ماقتنا 

نآ اب  هک  ییاهراک  هب  ارم  نادرگ و  راوتـسا  تا ، یگدـنب  رد  ارم  شنیب  رادـب و  تباث  تیرادرب ، نامرف  رد  ارم  ّتین  ادـنوادخ و  ( 13)
- داب وا  رب  دورد  هک  دّـمحم -  تربمایپ  نید  دوخ و  نید  رب  يدـناریم ، ارم  هک  یماگنه  هد و  قیفوت  ییوشب ، نم  زا  ار  اـهاطخ  یکرچ 

.ناریمب

هتـشذگ و ياه  شزغل  زا  مراکـشآ و  ناهنپ و  ياه  يدـب  زا  مکچوک و  گرزب و  ناـهانگ  زا  مهاـگیاج ، نیا  رد  نم  ادـنوادخ  ( 14)
.درادن ار  اطخ  هب  تشگزاب  دصق  درذگ و  یمن  شنهذ  زا  ینامرفان  هک  یسک  هبوت  .منک  یم  هبوت  تهاگرد  هب  ما ، هزات 
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اَمَک ِیَتبَوت  لَبقاَف  ، َنِیباّّوتلا ّبُِحت  َو  ِتاَئّیّـسلا ، ِنَع  وُفعَت  َو  َكِداَبِع ، نَع  ََهبّوتلا  ُلَبقَت  َّکنِإ  َِکباَتِک  ِمَکُحم  ِیف  ِیَِهلإ  اَی  َتُلق  دَـق  َو  ( 15)
َو َکِهوُرکَم ، ِیف  َدوُعَأ  ّالَأ  ِیطَرش  ّبَر  اَی  ََکل  َو  ( 16) َتطَرَش اَمَک  َکَتّبَحَم  ِیل  بِجوَأ  َو  َتنِمَض ، اَمَک  ِیتَاّئَیس  نَع  ُفعا  َو  َتدَعَو ،
َو َتِملَع ، اَم  ِیل  رِفغاَف  ُتلِمَع  اَِمب  ُمَلعَأ  َکـّنِإ  ّمُهّللأ  ( 17) .َکیِـصاَعَم َعیِمَج  َرُجهَأ  نَأ  ِيدَهع  َو  َکِمُومذَـم ، ِیف  َعِجرَأ  َال  نَأ  ِینَاَمض 
َو ُماَنَت ، َال  ِیّتلا  َکـِنیَِعب  ّنُهّلُک  َو  ّنُُهتیِـسَن ، دَـق  ٌتاَِـعبَت  َو  ّنُُهتظِفَح ، دَـق  ٌتاَِـعبَت  ّیَلَع  ّمُهّللأ َو  ( 18) .َتبَبحَأ اَم  َیلِإ  َِکتَردُِقب  ِیِنفرـصا 
ّمُهّللأ َو ( 19) .اَهَلثِم َفِراَقُأ  نَأ  نِم  ِینِمصعا  َو  اَهَلِقث ، ّیَنع  فّفَخ  َو  اَهَرزِو ، ّیَنع  طُطحا  َو  اَهَلهَأ ، اَهنِم  ضّوَعَف  ، یَسنَی َال  يِّذلأ  َکِملِع 
(20) .ٍهَِعناَم ٍهَمـصِِعب  ِیَّنلَوت  َو  ٍهَِیفاَک ، ٍهّوُِقب  ِّینَوَقف  ، َِکتُّوق نَع  ّالِإ  اَیاَطَخلا  ِنَع  ِیب  َكاَسِمتـسا  َال  َو  َِکتَمـصِِعب ، ّالِإ  َِهبّوتلِاب  ِیل  َءاَفَو  َال  ُّهنِإ 

َنوُـکَأ نَأ  َکـِب  ُذوُـعَأ  ِّینَإـف  ، ِِهتَئیِطَخ ِِهبنَذ َو  ِیف  ٌدـِئاَع  َو  ِِهَتبوَِـتل ، ٌخِـساَف  َكَدـنِع  ِبیَغلا  ِملِع  ِیف  َوُـه  َکـَیلِإ َو  َباـَت  ٍدـبَع  اَـمّیَأ  ّمُهّللأ 
ُرِذَتعَأ ِّینإ  ّمُهّللأ  ( 21  .َ ) ِیَقب اَمِیف  ِهَماَلّـسلا  َو  َفَلَـس ، اَم  ِوحَِمل  ًهَبِجُوم  ًَهبَوت  ، ٍَهبَوت َیلِإ  اَهَدَعب  ُجاَتحَأ  َال  ًَهبَوت  ِهِذَه  ِیَتبَوت  لَعجاَف  ، َِکلَذَک

ِّینإ ّمُهّللأ َو  ( 22) .اًلّضَفَت َِکتَِیفاَع  ِرتِِسب  ِینُرتسا  َو  ًالّوَطَت ، َِکتَمحَر  ِفَنَک  َیلِإ  ِینُممـضَاف  ، ِیلِعف َءوُس  َُکبِهوَتـسَأ  َو  ِیلَهج ، نِم  َکَیلِإ 
اَِهب ُمَلسَت  ًَهبَوت  ، ِینَاِسل ِتاَیاَکِح  َو  ِینَیع ، ِتاَظََحل  َو  ِیبَلق ، ِتاَرَطَخ  نِم  َِکتّبَحَم  نَع  َلاَز  وَأ  َکَتَداَرِإ ، ََفلاَخ  اَم  ّلُک  نِم  َکَیلِإ  ُبُوتَأ 

.َِکتاَوَطَس ِمِیلَأ  نِم  َنوُدَتعُملا  ُفاَخَی  اَمِم  ُنَمَأت  َو  َِکتاَِعبَت ، نِم  اَِهلاَیِح  یَلَع  ٍهَحِراَج  ّلُک 
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هبوت و  يرذـگ ، یمرد  اه  يدـب  زا  و  يریذـپ ، یم  ار  تناگدـنب  هبوت  انامه  يا  هدومرف  تراوتـسا  باـتک  رد  نم ، يادـخ  يا  و  ( 15)
میاه يدـب  زا  يا ، هدرک  تنامـض  هک  نانچنآ  ریذـپب و  ار  ما  هبوت  يداد ، هدـعو  هک  هنوگناـمه  سپ  .يراد  یم  تسود  ار  ناگدـننک 

.نادرگ بجاو  میارب  ار  دوخ  یتسود  يا ، هدرک  طرش  هک  روط  نامه  رذگرد و 

هک يراـک  رد  مهد ، یم  تنامـض  مدرگنرب و  تسوـت ، دنـسپان  هـک  يراـک  رد  مراذـگ ، یم  رارق  وـت  اـب  نـم ، راـگدرورپ  يا  و  ( 16)
.منیزگ يرود  وت ، ياه  ینامرفان  همه  زا  مدنب ، یم  دهع  مدرگن و  زاب  تسوت ، هدیهوکن 

تسود هچنآ  هب  دوخ ، تردق  هب  زرمایب و  یناد ، یم  نم  زا  هانگ )  ) هچنآ سپ  .يرتاناد  میاهراک ، هب  وت  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ  ( 17)
.نادرگزاب يراد ،

همه ما و  هدرک  شومارف  هک  تسا  ییاه  يراـتفرگ  مراد و  داـی  هب  هک  تسا  ییاـه  يراـتفرگ  مدرم ) قوقح  زا   ) ارم ادـنوادخ و  ( 18)
يراب نیگنـس  هد و  ضوع  ار  شناـبحاص  سپ  .دراد  رارق  دـنک ، یمن  شومارف  هک  وت  ملع  رد  دـباوخ و  یمن  هک  وت  مشچ  شیپ  اـهنآ 

.رادهگن نآ ، دننام  هب  ندش  کیدزن  زا  ارم  امرف و  کبس  نم  زا  ار  شا  ینیگنس  نکفیب و  نم  زا  ار  شا 

اب سپ  .تسین  نکمم  میارب  اهاطخ  زا  يراددوخ  وت ، تردـق  هب  زج  .تسین و  هبوت  هب  يافو  وت ، يرادـهگن  هب  زج  ارم  ادـنوادخ  ( 19)
.نک ما  یتسرپرس  هدنرادزاب ، يرادهگن  هب  زاس و  يوق  ارم  یفاک ، ِتّوق 

شیاطخ هانگ و  هب  هدـننک  تشگزاـب  نکـش و  هبوت  تناـهنپ ، ملع  رد  یلو  دومن  هبوت  تهاـگرد  هب  هک  يا  هدـنب  ره  ادـنوادخ ، ( 20)
دنمزاین يا  هبوت  هب  نآ ، زا  سپ  هک  نادرگ  يا  هبوت  ار  ما  هبوت  نیا  سپ  .مشاـب  نینچنیا  هک  مرب  یم  هاـنپ  وت  هب  نم  اـنامه  سپ  دـشاب ،

.تسا هدنام  هچنآ  رد  یتمالس  هتشذگ و  هچنآ  وحم  ببس  يا  هبوت  .موشن 

هب سپ  .مبلط  یم  ششخب  وت  زا  مرادرک ، یتشز  زا  مهاوخ و  یم  رذع  وت  هاگشیپ  رد  ما ، ینادان  زا  نم  هک  یتسرد  هب  ادنوادخ ، ( 21)
.ناشوپب تتیفاع  هدرپ  هب  ارم  شیوخ ، لضف  اب  ریگ و  دوخ  تمحر  هانپ  رد  ارم  شیوخ ، فطل 

ممـشچ و ياه  هاـگن  ملد و  ياـه  هشیدـنا  زا  تسوت ؛ یتسود  زا  رود  اـی  وت  هتـساوخ  فلاـخم  هچ  ره  زا  نم  اـنامه  ادـنوادخ و  ( 22)
ياـهرهق زا  دـَنام و  ملاـس  تیاـهرفیک  زا  دوخ  مهـس  هب  يوضع  ره  نآ  اـب  هک  يا  هبوـت  .منک  یم  هبوـت  تهاـگرد  هب  مناـبز ، تاـنایب 

.دشاب ناما  رد  دنسرت ، یم  نارگدادیب  هک  تکاندرد 
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ِیبُُونذ ّبَر  اَی  ِینَتمَاَقأ  دَقَف  ، َِکتَبیَه نِم  ِینَاکَرأ  َباَرِطـضا  َو  َِکتَیـشَخ ، نِم  ِیبَلق  َبیِجَو  َو  َکیَدَـی ، َنَیب  ِیَتدَـحو  مَحراَف  ّمُهّللأ  ( 23)
عّفَش َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 24) .ِهَعاَفّشلا ِلهَِأب  ُتسَلَف  ُتعَفَش  نِإ  َو  ٌدَحَأ ، ّیَنع  قِطنَی  َمل  ّتَکَس  نِإَف  َِکئاَنِِفب ،   ِ يِزخلا َماَقَم 

َو َكِرتِِسب ، ِینّلَلج  َو  ََکلوَط ، ّیَلَع  طُسبا  َو  َِکَتبوُقُع ، نِم  ِیئَاَزج  ِِینزَجت  اـَل  َو  َكِوفَِعب ، ِیتَاّئَیـس  یَلَع  دُـع  َو  َکَـمَرَک ،   َ يَاـیَاَطخ ِیف 
، َكّزِع ِینُرفَخیَلف  َکنِم  ِیل  َریِفَخ  َال  ّمُهّللأ  ( 25) .ُهَشَعَنَف ٌریِقَف  ٌدبَع  َُهل  َضّرَعَت    ّ ِیَنغ وَأ  ُهَمِحَرَف ، ٌلِیلَذ  ٌدبَع  ِهَیلِإ  َعّرَضَت  ٍزیِزَع  َلِعف  ِیب  لَعفا 

ِءوُِسب ِّینم  ٍلهَج  نَع  ِِهب  ُتقَطَن  اَم  ّلُک  اَـمَف  (26) .َكُوفَع ِّینمُؤیَلف    َ يَایَاَطخ ِینَتَلجَوأ  دَق  َو  َُکلـضَف ، ِیل  عَفـشَیلَف  َکَیلِإ  ِیل  َعیِفَـش  َال  َو 
َو ِمَدـّنلا ، َنِم  ََکل  ُترَهظَأ  اَم  اَهیَلَع  نَم  َکُضرَأ َو  اَـهِیف َو  نَم  َكُؤاَمَـس َو  َعَمـسَِتل  نَِکل  ، ِیلِعف ِمیِمَذ  نِم  َقَبَـس  اَِـمل  ٍناَیـِسن  اـَل  َو  ِيََرثأ ،

ٍهَوعَِدب ُهنِم  ِیَنلَاَنَیف  ِیلَاح  ِءوُِسل  ّیَلَع  ُهّقّرلا  ُهُکِرُدت  وَأ  ِیِفقَوم ، ِءوُِسل  ُِینَمحَری  َِکتَمحَِرب  مُهَـضَعب  ّلَعَلَف  (27) .َِهبّوتلا َنِم  ِهِیف  َکَیلِإ  ُتأََجل 
ّمُهّللأ ( 28  ) .َكاَضِِرب ِیَتزَوف  َِکبَضَغ َو  نِم  ِیتَاَجن  اَِهب  ُنوُکَت  ِیَتعَاَفش  نِم  َكَدنِع  ُدَکوَأ  ٍهَعاَفَـش  وَأ  ِیئَاُعد ، نِم  َکیََدل  ُعَمـسَأ    َ ِیه

ًهّطِح ُراَفِغتـسِالا  ِنُکَی  نِإ  َو  َنِیبِینُملا ، ُلّوَأ  اـَنَأَف  ًَهباـَنِإ  َِکتَیِـصعَِمل  ُكّرتلا  ِنُکَی  نِإ  َو  َنیِمِداـّنلا ، ُمَدـنَأ  اـَنَأَف  َکـَیلِإ  ًَهبَوت  ُمَدـّنلا  ِنُکَی  نِإ 
.َنیِرِفغَتسُملا َنِم  ََکل  ِّینَإف  ِبُونّذِلل 
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راگدرورپ يا  سپ  .امرف  محر  تهوکـش ، زا  ممادـنا  شزرل  تسرت و  زا  ملد  ندـیپت  وت و  ربارب  رد  ما  ییاهنت  هب  سپ  ادـنوادخ ، ( 23)
.دـیوگن و نخـس  نم  بناج  زا  یـسک  موش ، شوماخ  رگا  سپ  .هدومن  راگدـنام  ْییاوسر  هاگیاج  رد  ارم  تهاگرد ، هب  مناهانگ  نم ،

.متسین تعافش  راوازس  مهاوخ ، عیفش  رگا 

ياشخبب و ار  میاه  يدب  دوخ  تشذگ  هب  نادرگ و  میاهاطخ  عیفـش  ار  تمرک  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 24)
نوچمه نم  اـب  ناـشوپب و  شیوخ  هدرپ  هب  ارم  رتـسگب و  نم  رب  ار  دوخ  شـشخب  نکن و  تازاـجم  تسوت ، تبوـقع  هک  میازج  هب  ارم 

وا شیپ  ییاونیب  هدنب  هک  يرگناوت  دننامه  ای  .امن  راتفر  هدومن ، ینابرهم  وا  هب  سپ  هدرک ، يراز  وا  شیپ  یلیلذ  هدنب  هک  يزیزع  ِراتفر 
.هدرک زاین  یب  ار  وا  سپ  هدمآ ،

، تسین وت  يوس  هب  نم  يارب  یعیفش  .دهد و  هانپ  ارم  تتّزع  دیاب  سپ  تسین ، وت  تبوقع )  ) زا يا  هدنهد  هانپ  نم  يارب  ادنوادخ  ( 25)
.دنادرگ نمیا  ارم  تشیاشخب  دیاب  سپ  هدناسرت ، ارم  میاهاطخ  .دنک و  تعافش  ارم  تلضف  دیاب  سپ 

هک تسا  نآ  يارب  هـکلب  .تـسین  ما  هتـشذگ  هدـیهوکن  رادرک  ِیـشومارف  زا  مرادرک و  يدـب  هـب  لـهج  زا  مـتفگ ، هـچ  ره  سپ  ( 26)
هب هک  يا  هبوت  مدومن و  راکشآ  تهاگشیپ  هب  هک  يا  ینامیشپ  تسا ، نآ  يور  رب  هک  ره  تنیمز و  تسا و  نآ  رد  هک  ره  تنامسآ و 

، دونشب ار  مدرب  هانپ  تهاگرد  هب  نآ  ببس 

ییاعد سپ  دیامن ؛ يزوسلد  نم  رب  ملاح ، يدب  رطاخب  ای  دنک  محر  نم  هب  مهاگیاج ، يدب  رب  ْتتمحر  هب  اهنآ  زا  یخرب  دـیاش  ( 27)
ییاهر هک  تسا ، رتزاسراک  وت  دزن  نم  تعافـش  زا  هک  دنک  یتعافـش  ای  تسا ، رت  یندینـش  وت  دزن  نم  ياعد  زا  هک  دسر  نم  هب  وا  زا 

.دوش لصاح  نآ  هلیسو  هب  تا  يدونشوخ  نتفای  تمشخ و  زا  نم 

، تسا تشگزاب  وت ، تیـصعم  كرت  رگا  منانامیـشپ و  نیرت  نامیـشپ  نم  سپ  تسوت ، هاگرد  هب  هبوت  ینامیـشپ ، رگا  ادـنوادخ  ( 28)
شزرمآ زا  وت  هاـگرد  هب  نم  سپ  تسا ، ناـهانگ  نتخیر  ببـس  ْشزرمآ  تساوـخرد  رگا  .ما و  هدـننک  تشگزاـب  نیتـسخن  نم  سپ 

.مناهاوخ
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، ِیَتبَوت لَبقا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، ََهباَجِإلا َتدَعَو  َو  ِءاَعّدـلا ، یَلَع  َتثَثَح  َو  َلُوبَقلا ، َتنِمَـض  َو  َِهبّوتلِاب ، َترَمَأ  اَمَکَف  ّمُهّللأ  ( 29)
ٍدّمَُحم یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 30) .َنِیبِینُملا َنِیئِطاَخِلل  ُمیِحّرلا  َو  َنِیِبنذُملا ، یَلَع  ُباّّوتلا  َتنَأ  َّکنِإ  ، َِکتَمحَر نِم  ِهَبیَخلا  َعِجرَم  ِینِعجَرت  َال  َو 
ِهَقاَفلا َموَی  ِهَماَیِقلا َو  َموَی  اََنل  ُعَفشَت  ًهاَلَص  ، ِِهلآ ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  َو  ِِهب ، اَنَتذَقنَتـسا  اَمَک  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  َو  ِِهب ، اَنَتیَدَه  اَمَک  ِِهلآ ، َو 

.ٌریِسَی َکیَلَع  َوُه  َو  ٌریِدَق ، ٍءیَش  ّلُک  یَلَع  َّکنِإ  ، َکَیلِإ
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، يداد دـیون  ار  تباجا  يدومن و  بیغرت  اعد  رب  يدرک و  تنامـض  ار  نتفریذـپ  يداد و  نامرف  هبوت  هب  هکنانچ  سپ  ادـنوادخ ، ( 29)
ار ناراکهنگ  هبوت  وت  هک  .نادرگن  زاب  تتمحر  زا  يدیماان  هب  ارم  نک و  لوبق  ار  ما  هبوت  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ 

.ینابرهم هشیپ ، هبوت  ِناراکاطخ  رب  يریذپ و  یم 

دورد شنادـناخ  دّـمحم و  رب  يدرک و  تیادـه  وا  ببـس  هب  ار  اـم  هکناـنچمه  تسرف ، دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 30)
زور زیخاتـسر و  زور  هـک  يدورد  تـسرف ، دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  يداد و  تاـجن  وا  هلیــسو  هـب  ار  اـم  هـک  ناـنچنآ  تـسرف ،

.تسا ناسآ  وت  رب  نآ  ییاناوت و  زیچ  ره  رب  وت  اریز  .دنک  تعافش  ار  ام  وت ، هب  يدنمزاین 
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ِبنّذلاِب ِفاَرِتعاِلا  یِف  ِهِسفَنِل  ِلیّللا  ِهاَلَص  نِم  ِغاَرَفلا  َدعَب  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 32)

ِیلَاَوخ ِروُهّدـلا َو  ّرَم  یَلَع  ِیقَاـبلا  ّزِعلا  َو  ( 3) .ٍناَوعَأ اـَل  ٍدُونُج َو  ِریَِغب  ِِعنَتمُملا  ِناَطلّـسلا  َو  ( 2) ِدُولُخلِاب ِدـّبَأَتُملا  ِکلُملا  اَذ  اَـی  ّمُهّللأ  ( 1)
ِتَطَقَس ًاُّولَع  َکُکُلم  یَلعَتـسا  َو  ( 5) ٍهّیِرِخِآب َُهل  یَهَتنُم  َال  َو  ٍهِّیلّوَِأب ، َُهل  ّدَـح  َال  ًاّزِع  َُکناَطلُـس  ّزَع  ( 4) ِماّیَألا ِناَمزَألا َو  ِیـضَاَوم  ِماَوعَألا َو 

تَخّسَفَت َو  ُتاَفّصلا ، َکِیف  ّتلَـض  (7  ) .َنِیتِعاّنلا ِتعَن  یَـصقَأ  َکـِلَذ  نِم  ِِهب  َتَرثأَتـسا  اَـم  یَندَأ  ُُغلبَی  اـَل  َو  ( 6) ِهِدَمَأ ِغُوُلب  َنوُد  ُءاَیـشَألا 
(9) ُلوَُزت َال  ٌِمئاَد  َتنَأ  َِکلَذ  یَلَع  َو  َِکتِّیلّوَأ ، ِیف  ُلّوَألا  ُهّللا  َتنَأ  َِکلَذَک  (8) ِماَهوَألا ُِفئاََطل  َِکئاَیِربِک  ِیف  تَراَح  َو  ُتوُعّنلا ، َکَنوُد 
اَم ّالِإ  ِلاَمآلا  ُمَصِع  ّیَنع  تَعّطَقَت  َو  َُکتَمحَر ، ُهَلَصَو  اَم  ّالِإ  ِتاَلُصُولا  ُباَبسَأ  ِيَدی  نِم  تَجَرَخ  ، اًلَمَأ ُمیِسَجلا  ، اًلَمَع ُفیِعّضلا  ُدبَعلا  اَنَأ  َو 
نَع ٌوفَع  َکیَلَع  َقیِـضَی  َنل  َِکتَیِـصعَم َو  نِم  ِِهب  ُءُوبَأ  اَم  ّیَلَع  َُرثَکو  َِکتَعاَط ، نِم  ِِهب  ّدَتعَأ  اَم  ِيدـِنع  ّلَق  (10) َكِوفَع نِم  ِِهب  ٌمِصَتعُم  اَنَأ 

َال َو  َكِربُخ ، َنوُد  ٍرُوتـسَم  ّلُک  َفَشَکنا  َو  َکُـملِع ، ِلاَـمعَألا  اَـیاَفَخ  یَلَع  َفَرـشَأ  دَـق  ّمُهّللأ َو  ( 11) .ّیَنع ُفعاَف  ، َءاَسَأ نِإ  َكِدـبَع َو 
ِِرئاَرّسلا ُتاَبّیَغ  َکنَع  ُبُزعَت  َال  َو  ِرُومُألا ، ُِقئاَقَد  َکنَع  ِيَوطَنت 
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بش زامن  ندرک  مامت  زا  سپ  هانگ ، هب  رارقا  رد  دوخ  يارب  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (32)و 

.دیواج هدنیاپ  یهاشداپ  بحاص  يا  ادنوادخ  ( 1)

.نارای نایرکشل و  نودب  ِراوتسا  ياورنامرف  يا  و  ( 2)

.تسا راگدنام  اهزور ، اه و  نامز  نتشذگ  هتشذگ و  ياه  لاس  اهراگزور و  ندش  يرپس  اب  هک  يزیزع  يا  و  ( 3)

.تسین شرخآ  يارب  ینایاپ  شلّوا و  يارب  يّدح  هک  تسا ، تّزع  اب  نانچ  وت ، ییاورنامرف  ( 4)

.دوش طقاس  نآ ، نایاپ  هب  ندیسر  زا  شیپ  زیچ  همه  هک  تسا ، هبترمدنلب  نانچ  وت ، تنطلس  و  ( 5)

.دسر یمن  يا ، هداد  صاصتخا  دوخ  هب  هک  يا  هبترم  نیرت  نییاپ  هب  ناگدنیاتس ، ِفصو  نیرخآ  و  ( 6)

نادرگرس تا  يراوگرزب  رد  قیقد  ياهرّوصت  هتسسگ و  مه  زا  وت ، هب  ندیـسر  زا  شیپ  اه  فیرعت  هدش و  هارمگ  وت  رد  فاصوا  ( 7)
.هتشگ

.يدیواج مئاد و  تفص )  ) نیا رد  لّوا و  دوخ  ِتیلّوا  رد  هک  یتسه  ییادخ  وت  هک  تسا  نینچ  ( 8)

تتمحر هب  هچنآ  زج  هتفر ، نوریب  متسد  زا  اهدنویپ  بابسا  .تسا  گرزب  شیوزرآ  فیعـض و  شلمع  هک  متـسه  يا  هدنب  نم  و  ( 9)
.ما هدز  گنچ  نآ  هب  هک  تشیاشخب  زج  هدیرب ، نم  زا  وزرآ  ياه  هتشر  هدش و  لصو 

هچ رگ  تا  هدنب  زا  تشذگ  .تسا و  دایز  نم  رب  مشک ، شود  رب  هک  تتیصعم  تسا و  مک  نم  دزن  مروآ ، رامـش  هب  هک  یتعاط  ( 10)
.رذگرد نم  زا  سپ  .تسین  راوشد  وت  رب  هدرک ، دب 

، کچوک زیر و  ياهراک  .تسا و  راکـشآ  وت ، یهاگآ  دزن  يا  هدیـشوپ  ره  .تسا و  هاگآ  ام ، ناهنپ  لامعا  رب  وت  ملع  ادنوادخ  ( 11)
.تسین بیاغ  وت  زا  ناهن ، ياهزار  دنام و  یمن  ناهنپ  وت  زا 
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ِیَنَعقَوَأف َو (13) .ُهَتلَهمَأَف ِیلَالِضِإل  ِنیّدلا  ِموَی  َیلِإ  َکَلَهمَتـسا  َو  ُهَترَظنَأَف ، ِیَتیَاَوِغل  َكَرَظنَتـسا  يِّذلأ  َكّوُدَع  ّیَلَع  َذَوحَتـسا  ِدَق  َو  ( 12)
َلَتَف ، َکَتَطخَس ِییَعس  ِءوُِسب  ُتبَجوَتسا  َو  َکَتَیِصعَم ، ُتفَراَق  اَذِإ  یّتَح  ٍهَیِدُرم  ٍلاَمعَأ  ِِرئاَبَک  َو  ٍهَِقبُوم ، ٍبُونُذ  ِِرئاَغَص  نِم  َکَیلِإ  ُتبَرَه  دَق 
ِءاَِنف َیلِإ  ِیَنَجرَخأ  َو  ًادـیِرَف ، َِکبَـضَِغل  ِیَنَرحَـصَأف  ، ّیَنع ًاـّیلَُوم  ََربدَأ  َو  ِّینم ، َهَءاَرَبلا  ّیلََوت  َو  ِهِرفُک ، ِهَِملَِکب  ِینّاَـقَلت  َو  ِهِردَـغ ، َراَذِـع  ّیَنع 

.َکنِم ِهَیلِإ  ُأَجلَأ  ٌذاَلَم  َال  َو  َکنَع ، ُِیُنبجَحی  ٌنصِح  اـَل  َو  َکـیَلَع ، ُِیِننمُؤی  ٌریِفَخ  اـَل  َو  َکـَیلِإ ، ِیل  ُعَفـشَی  ٌعیِفَـش  اـَل  ( 14) .ًادیِرَط َِکتَمِقَن 
َكِداَبِع َبَیخَأ  نُکَأ  َال  َو  َكُوفَع ، ِینُود  ّنَرُصقَی  َال  َو  َُکلـضَف ، ّیَنع  ّنَقیِـضَی  اَلَف  ََکل ، ِفِرَتعُملا  ّلَحَم  َو  َِکب ، ِِذئاَعلا  ُماَقَم  اَذَهَف  (15)

َِیل َلّوَس  َو  ُتبِکَرَف ، ِیَنتَیَهن  َو  ُتکَرَتَف ، ِیَنتَرَمأ  َّکنِإ  ّمُهّللأ  ( 16) .َنیِِرفاَغلا ُریَخ  َّکنِإ  ، ِیل رِفغا  َو  َنِیِلمآلا ، َكِدُوفُو  َطَنقَأ  َال  َو  َنِیِبئاّتلا ،
اَشاَح ٌهّنُـس  اَِهئاَیحِِإب  ّیَلَع  ِیُنثت  َال  َو  اًلَیل ، ِيّدَجَِهتب  ُریِجَتـسَأ  َال  َو  ًاراَهَن ، ِیمَِایـص  یَلَع  ُدِهـشَتسَأ  َال  َو  ( 17  ) .ُتطّرَفَف ِءوّسلا  ُرِطاَخ  َءاَـطَخلا 

نَع ُتیّدَـعَت  َو  َکِضوُُرف ، ِِفئاَظَو  نِم  ُتلَفغَأ  اَم  ِرِیثَک  َعَم  ٍهَِلفاَن  ِلضَِفب  َکَیلِإ  ُلّـسََوتَأ  ُتَسل  َو  ( 18) .َکَلَه اَهَعّیَض  نَم  ِیّتلا  َکِضوُُرف 
ِنَم ُماَقَم  اَذَـه  َو  ( 19) .ًارتِس اَهِِحئاَضَف  نِم  ِیل  َُکتَِیفاَع  َتناَک  ، اَُـهتحَرَتجا ٍبُونُذ  ِِرئاَـبَک  َو  اَُـهتکَهَتنا ، ٍتاَـمُرُح  َیلِإ  َكِدوُدُـح  ِتاَـماَقَم 
َنَیب ًاِفقاَو  اَیاَطَخلا  َنِم  ٍلَقثُم  ٍرهَظ  َو  ٍهَعِـضاَخ ، ٍهَبَقَر  َو  ٍهَعِـشاَخ ، ٍسفَِنب  َكاّقَلَتَف  ، َکنَع   َ ِیَـضر َو  اَـهیَلَع ، َطِخَـس  َو  َکـنِم ، ِهِسفَِنل  اَیحَتـسا 

.َکنِم ِهَبهّرلا  َکَیلِإ َو  ِهَبغّرلا 
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- ازج زور  ات   - وت زا  مندرک  هارمگ  يارب  و  يداد ، شتصرف  سپ  تساوخ ، تصرف  وت  زا  نم  ندرب  ههاریب  يارب  هک  وت  نمـشد  و  ( 12)
.تسا هدش  هریچ  نم  رب  يداد ، شتلهم  سپ  دیبلط ، تلهم 

نیمز رب  ارم  متخیرگ ، یم  تیوس  هب  هدـننک  دوبان  ِگرزب  ياهرادرک  زا  راب و  تکاله  ِکچوک  ناـهانگ  زا  هک  یلاـح  رد  سپ  ( 13)
دنادرگرب و نم  زا  ار  شا  هلیح  نانع  سپ  متشگ ، راوازـس  ار  تمـشخ  مرادرک ، یتشز  اب  متخادرپ و  تا  ینامرفان  هب  هک  نیمه  .دز و 
دومن و اهر  تمشخ  نابایب  رد  اهنت  ارم  سپ  .درک  رارف  نم  زا  نانک  تشپ  تسج و  يرازیب  نم  زا  دش و  وربور  نم  اب  شرفک  راتفگ  اب 

.دروآرد تماقتنا  هاگرد  يوس  هب  هدش ، هدنار  ارم 

يراوتـسا ياج  هن  دریگ و  ناما  وت  زا  میارب  هک  يا  هدنهد  هانپ  هن  دنک و  تعافـش  وت  دزن  میارب  هک  تسا  يا  هدـننک  تعافـش  هن  ( 14)
.مرب هانپ  نادب  وت  زا  هک  یهاگهانپ  هن  درادزاب و  وت  زا  ارم  هک 

تشیاشخب دیامن و  یگنت  نم  زا  وت  لضف  ادابم  سپ  .تسوت  يارب  هدننک  فارتعا  لحم  و  وت ، هب  هدش  هدنهانپ  ِهاگیاج  نیا  سپ  ( 15)
.زرمایب ارم  .مشاب و  تدنموزرآ  ياه  هورگ  نیرتدیماان  زا  تا و  هدننک  هبوت  ِناگدـنب  نیرت  هرهب  یب  نم  ادابم  دـنک و  یهاتوک  نم  زا 

.یناگدنزرمآ نیرتهب  وت  هک  یتسرد  هب 

نم يارب  ار  اـطخ  ْدـب  هشیدـنا  مدـش و  بکترم  سپ  يدوـمن ، یهن  ارم  متفگ و  كرت  سپ  يدرک ، رما  ارم  وـت  اـنامه  ادـنوادخ  ( 16)
.مدومن یهاتوک  وت ) نامرف  زا   ) سپ تسارآ ،

رطاخ هب  یّبحتـسم  لمع )  ) هن مهاوخ و  دوخ  ِهانپ  ار  یبش  يراد  هدنز  بش  هن  مریگ و  دـهاش  ار  يزور  ِيراد  هزور  مناوت  یم  هن  ( 17)
.دسر تکاله  هب  دادن ، ماجنا  ار  نآ  هک  ره  هک  وت ، تابجاو  رگم  دیاتس ، یم  ارم  شنتخاس  هدنز 

مدومن تلفغ  تابجاو  طیارش  زا  يرایسب  زا  هکنآ  اب  میوج ، یمن  لّسوت  تیوس  هب  ّبحتـسم  لمع )  ) ِتلیـضف اب  هاگ  چیه  نم  و  ( 18)
زا وت  نتـشاد  تیفاـع  هک  ما  هداد  ماـجنا  یگرزب  ناـهانگ  ما و  هدـیرد  ار  اـه  مارح  هدرپ  هدرک ، زواـجت  وـت  دودـح  نتـشاد  اـپ  هب  زا  و 

.دیدرگ یششوپ  نم  يارب  نآ ، ياه  ییاوسر 

اب سپ  .تسا  دونـشوخ  وت  زا  نیگمـشخ و  دوـخ  رب  تشگ و  هدنمرـش  وـت  زا  شیوـخ ، هراـبرد  هک  تسا  یـسک  هاـگیاج  نیا  و  ( 19)
وت و هب  لیم  ِیهار ) ود   ) نایم هک  یلاح  رد  تسوت ، يور  شیپ  اهاطخ ، راب )  ) زا رابنارگ  یتشپ  هداتفا و  ورف  یندرگ  نتورف و  يدوجو 

.تسا هداتسیا  وت  زا  سرت 

1425 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2634 

http://www.ghaemiyeh.com


ِهَدـِئاَِعب ّیَلَع  دُـع  َو  ُترِذَـح ، اَـم  ِّینمآ  َو  ُتوَـجَر ، اَـم  ّبَر  اَـی  ِِینطَعَأـف  ، ُهاَّـقتا ُهَیـِـشَخ َو  نَـم  ّقَـحَأ  َو  ُهاَـجَر ، نَـم  َیلوَأ  َتـنَأ  َو  ( 20)
نِم ِینِرَجَأف  ، ِءاَفکَألا ِهَرضَِحب  ِءاَنَفلا  ِراَد  ِیف  َِکلـضَِفب  ِیَنتّدَمَغت  َو  َكِوفَِعب ، ِیَنتَرَتس  ذِإ  ّمُهّللأ َو  ( 21) .َنِیلُوئسَملا ُمَرکَأ  َّکنِإ  ، َِکتَمحَر

ِءاَقَبلا ِراَد  ِتاَحیِضَف 

ِيذ نِم  َو  ِیتَاّئَیس ، ُهُِمتاَکُأ  ُتنُک  ٍراَج  نِم  َنیِِحلاّصلا ، ِءاَدَهّـشلا َو  َو  َنیِمّرَکُملا ، ِلُسّرلا  َو  َنِیبّرَقُملا ، ِهَِکئاَلَملا  َنِم  ِداَهـشَألا  ِِفقاَوَم  َدنِع 
َِقثُو نَم  َیلوَأ  َتنَأ  َو  ِیل ، ِهَرِفغَملا  ِیف  ّبَر  َِکب  ُتِقثَو  َو  ّیَلَع ، ِرتّسلا  ِیف  ّبَر  مِِهب  ِقثَأ  َمل  ( 22) .ِیتَاِریَرس ِیف  ُهنِم  ُمِشَتحَأ  ُتنُک  ٍمِحَر 
ِجِرَح ، ِماَظِعلا ِِقیاَضَتُم  ٍبلُـص  نِم  ًانیِهَم  ًءاَم  ِیَنتَرَدح  َتنَأ  ّمُهّللأ َو  ( 23) .ِینَمحرَاـف ، َمِحُرتسا ِنَم  ُفَأرَأ  َو  ِهَیلِإ ، َبِغُر  نَم  یَطعَأ  َو  ِِهب ،

اَمَک َحِراَوَجلا  ِّیف  ّتَبثَأ  َو  ِهَروّصلا ، ِماَمَت  َیلِإ  ِیب  َتیَهَتنا  یّتَح  ٍلاَح  نَع  ًالاَح  ُِینّفَرُـصت  ، ِبُجُحلِاب اَـهَترَتَس  ٍهَقّیَـض  ٍمِحَر  َیلِإ  ِکـِلاَسَملا 
اَذِإ یّتَح  ( 24  ) .َتئِـش اَمَک  َرَخآ  ًاـقلَخ  ِیَنتَأـشَنأ  ُّمث  ًاـمَحل ، َماَـظِعلا  َتوَسَک  ُّمث  ًاـمظَع  ُّمث  ًهَغـضُم  ُّمث  ًهَقَلَع  ُّمث  ًهَفُطن  َکـِباَتِک  ِیف  ّتَعَن 

، اَهَفوَج ِیَنتَنکَسأ  ِیّتلا  َِکتَمَِأل  ُهَتیَرجَأ  ٍباَرَش  ٍماَعَط َو  ِلضَف  نِم  ًاتُوق  ِیل  َتلَعَج  ، َِکلضَف ِثاَیِغ  نَع  ِنغَتسَأ  َمل  َو  َِکقزِر ، َیلِإ  ُتجَتحا 
َو ًالِزَتعُم ، ّیَنع  ُلوَحلا  َناََکل  ِّیتُوق  َیلِإ  ِّینَرطَـضت  وَأ  ِیلَوح ، َیلِإ  ِتَالاَحلا  َکِلت  ِیف  ّبَر  اَی  ُِیِنلَکت  َول  َو  ( 25) .اَهِمِحَر َراَرَق  ِیَنتَعدَوأ  َو 

.ًهَدیَِعب ِّینم  ُهّوُقلا  َِتناََکل 
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.دومن زیهرپ  وا  زا  دیسرت و  وا  زا  دیاب  هک  یشاب  یم  یسک  نیرت  هتـسیاش  تسا و  دیما  وا  هب  هک  یتسه  یـسک  نیرتراوازـس  وت  و  ( 20)
نم هب  ار  دوـخ  تمحر  دوـس  هد و  ینمیا  ارم  ما ، هدیـسرت  هچنآ  زا  و  نک ، اـطع  نم  هب  مراد ، دـیما  ار  هچنآ  نـم ، راـگدرورپ  يا  سپ 

.دوش یم  تساوخرد  اهنآ  زا  هک  یتسه  یسک  نیرت  هدنشخب  وت  هک  .راد  ینازرا 

، یتشاد ناهن  منادننامه  روضح  رد  یناف  يارـس  رد  تلـضف  هب  ارم  هانگ )  ) يدناشوپ و تشیاشخب  هب  ارم  هک  نونکا  ادـنوادخ و  ( 21)
زا ناحلاص ، نادیهـش و  راوگرزب و  ناربمایپ  دـنمجرا و  ناگتـشرف  زا  نادـهاش ؛ ياه  هاگیاج  دزن  یقاب ، يارـس  ياه  ییاوسر  زا  سپ 

نمیا ارم  مدومن ، یم  مرـش  وا  زا  دوخ  یفخم  ياهراک  رد  هک  يدنواشیوخ  زا  متـشاد و  یم  ناهن  وا  زا  ار  میاه  يدـب  هک  يا  هیاسمه 
.زاس

مدومن و دامتعا  وت  هب  دوخ - يارب   - شزرمآ رد  نم ، راگدرورپ  مرادـن و  دامتعا  اهنآ  هب  نم ، رب  یـشوپزار  رد  نم ، راـگدرورپ  ( 22)
یسک نیرت  نابرهم  دش و  تساوخرد  وا  زا  هک  یشاب  یم  یسک  نیرت  هدنـشخب  دش و  دامتعا  وا  هب  هک  یتسه  یـسک  نیرتراوازـس  وت 

.نک محر  نم  هب  سپ  .دش  هتساوخ  تمحر  وا  زا  هک  یتسه 

يوس هب  گنت ، ياـه  هار  هدـینت و  مهرد  ياـه  ناوختـسا  اـب  یبلـص  زا  مدوب ،)  ) تسپ یبآ  هک ) ماـگنه  نآ   ) ارم وت  ادـنوادخ و  ( 23)
تروص هب  ارم  هکنیا  ات  .يدـنادرگ  یم  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  ارم  .يدومن  ریزارـس  يدـناشوپ ، اـه  هدرپ  اـب  ار  نآ  هک  گـنت  یمحر 

هدش هتـسب  ِنوخ  سپـس  هفطن  تسخن  .يدومن  فصو  دوخ  باتک  رد  هکنانچمه  .يدرک  اجرباپ  ار  اه  مادنا  نم  رد  يدناسر و  لماک 
، یتساوخ هکناـنچنآ  ارم  هاـگنآ  يدـناشوپ ، تشوگ  اـب  ار  اـه  ناوختـسا  سپـس  يدـیرفآ ، ناوختـسا  سپـس  تشوگ ، هراـپ  سپـس  و 

.يداد رگید  یشنیرفآ 

يارب هک  یندـیماشآ  یندروخ و  يدایز  زا  .مدوبن  زاین  یب  تلـضف  یـسردایرف  زا  مدـش و  جاـتحم  وت  يزور  هب  هک  یماـگنه  اـت  ( 24)
وا محر  هاگرارق  رد  ارم  يداد و  ياـج  وا  نورد  رد  ارم  هک  يرداـم )  ) ناـمه .يداد  رارق  كاروخ  میارب  يدوب ، هدومرف  رّرقم  تزینک 

.يدرپس

هانپ دوخ  يورین  هب  یتخاس ، یم  ریزگان  ارم  ای  يدراذـگ  یم  او  مدوخ  ییاـناوت  هب  لاوحا  نآ  رد  ارم  رگا  نم ، راـگدرورپ  يا  و  ( 25)
.دش یم  رود  نم  زا  ورین  تفرگ و  یم  هرانک  نم  زا  ناوت  انامه  مرب ؛
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ُنـسُح ِیب  ُئِطُبی  اـَل  َو  َكِّرب ، ُمَدـعَأ  اـَل  ِهِذَـه ، ِیَتیَاـغ  َیلِإ  ّیَلَع  اـًلّوَطَت  ِیب  َکـِلَذ  ُلَـعفَت  ، ِفیِطّللا ّرَبـلا  َءاَذِـغ  َِکلـضَِفب  ِیَنتَوَذَـغف  (26)
ِفعَـض ّنّظلا َو  ِءوُس  ِیف  ِینَِانع  ُناَطیّـشلا  َکَـلَم  دَـق  ( 27) .َكَدـنِع ِیل  یَظحَأ  َوُه  اَِمل  َغّرَفَتَأَف  ِیَتِقث  َکـِلَذ  َعَم  ُدّـکَأَتَت  اـَل  َو  َکـِعِینَص ،

َو ( 28) .ّیَنع ِهِدـیَک  ِفرَـص  ِیف  َکَیلِإ  ُعّرَـضَتَأ  َو  ِِهتَکَلَم ، نِم  َکُمِـصعَتسَأ  َو  َُهل ، ِیـسَفن  َهَعاَط  َو  ِیل ، ِِهتَرَواَُجم  َءوُس  وُکـشَأ  اَنَأَف  ، ِنیِقَیلا
ّلَصَف ، ِماَعنِإلا ِناَسحِإلا َو  یَلَع  َرکّـشلا  َکِماَهلِإ  َو  ِماَسِجلا ، ِمَعّنلِاب  َِکئاَِدتبا  یَلَع  ُدمَحلا  َکَلَف  ، اًلِیبَس ِیقِزر  َیلِإ  َلّهَُـست  نَأ  ِیف  َُکلَأسَأ 
َبَهَذ اَم  َلَعَجت  نَأ  َو  ِیل ، َتمَـسَق  اَمِیف  ِیّتِصِحب  ِیَِنیـضُرت  نَأ  َو  ِیل ، َكِریِدقَِتب  ِیَنّعَنُقت  نَأ  َو  ِیقِزر ، ّیَلَع  لّهَـس  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع 

َو َكاَـصَع ، نَم  یَلَع  اَِـهب  َتظّلَغَت  ٍراـَن  نِم  َکـِب  ُذوُعَأ  ِّینإ  ّمُهّللأ  ( 29) .َنِیقِزاّرلا ُریَخ  َّکنِإ  ، َکـِتَعاَط ِلـِیبَس  ِیف  ِيُرُمع  ِیمِـسج َو  نِم 
ُلوُصَی َو  ٌضَعب ، اَهَـضَعب  ُلُکأَی  ٍراَن  نِم  َو  ٌبیِرَق ، اَهُدیَِعب  َو  ٌمِیلَأ ، اَُهنّیَه  َو  ٌهَملُظ ، اَهُرُون  ٍراَن  نِم  َو  َكاَضِر ، نَع  َفَدَص  نَم  اَِهب  َتدّـعََوت 

ِنَم ُمَحَرت  َال  َو  اَهَیلِإ ، َعّرَـضَت  نَم  یَلَع  ِیُقبت  َال  ٍراَن  نِم  َو  ًامیِمَح ، اَهَلهَأ  ِیقَـست  َو  ًامیِمَر ، َماَظِعلا  ُرَذـَت  ٍراَن  نِم  َو  ( 30) .ٍضَعب یَلَع  اَهُضَعب 
(31  ) ِلَابَولا ِدیِدَش  ِلاَکّنلا َو  ِمِیلَأ  نِم  اَهیََدل  اَم  ّرَحَِأب  اَهَناّکُس  یَقَلت  اَهَیلِإ  َمَلسَتسا  اََهل َو  َعَشَخ  نّمَع  ِفیِفّختلا  یَلَع  ُرِدقَت  َال  َو  اَهَفَطعَتسا ،
َو مَُهبُوُلق ، ُعِزنَی  َو  اَِهناّکُـس ، َهَِدئفَأ  َءاَعمَأ َو  ُعّطَُقی  يِّذلأ  اَِهباَرَـش  َو  اَِهباَینَِأب ، ِهَِقلاّصلا  اَِهتاّیَح  َو  اَهُهاَوفَأ ، ِهَرِغاَفلا  اَِهبِراَقَع  نِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو 

.اَهنَع َرّخَأ  َو  اَهنِم ، َدَعَاب  اَِمل  َکیِدهَتسَأ 
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یم اج  هب  نم  هرابرد  نونک  ات  تناسحا  يور  زا  ار  نآ  يداد و  كاروخ  ْناـبرهم  يراـکوکین  دـننام  ارم  تدوخ  لـضف  هب  سپ  ( 26)
ات دوش ، یمن  مکحم  وت  هب  مدامتعا  همه  نیا  اب  دـتفا و  یمن  بقع  ما  هرابرد  تناـسحا  یبوخ  دور و  یمن  متـسد  زا  تا  یکین  .يروآ 

.موش رطاخ  هدوسآ  تسا  رتدنیاشوخ  وت  دزن  نم  يارب  هک  هچنآ  يارب 

وت هب  وا  زا  مسفن  تعاطا  نم و  اب  وا  یگیاسمه  دـب  زا  سپ  تفرگ ، تسد  هب  يرواب  تسـس  ینامگدـب و  رد  ارم  راسفا  ْناطیـش  ( 27)
.ینادرگزاب نم  زا  ار  شبیرف  ات  منک ، یم  يراز  وت  هاگرد  هب  يراد و  هاگن  وا  یگریچ  زا  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  منک و  یم  تیاکش 

ار گرزب  ياـه  تمعن  هک  ار  وـت  ساپـس  سپ  .ییاـمن  مهارف ) ، ) ما يزور  يارب  ناـسآ  یهار  هک  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  و  ( 28)
تسرف و دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  .يدرک  ماـهلا  نم  هب  ار  تنداد  تـمعن  ندرک و  یکین  رب  يرازگرکـش  يدوـمن و  زاـغآ 
، يا هدرک  تمـسق  میارب  هچنآ  رد  ما  هرهب  هب  يزاـس و  عناـق  يا ، هدوـمرف  رّدـقم  میارب  هچنآ  هب  ارم  اـمرف و  ناـسآ  نم  رب  ار  ما  يزور 

.یناگدنهد يزور  نیرتهب  وت  هک  .یهد  رارق  تتعاط  هار  رد  هدش ، يرپس  مرمع  مسج و  زا  هچنآ  ییامن و  یضار 

زا ار  هک  ره  نآ  اب  یتفرگ و  تخـس  هدرک ، ینامرفان  ار  وت  هک  ره  هب  نآ  اب  هک  یـشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  اـنامه  ادـنوادخ ، ( 29)
زا تسا و  کیدزن  شرود  كاندرد و  شـشیاسآ  و  یکیرات ، شرون  هک  یـشتآ  زا  يدومن و  دـیدهت  دـْنادرگ ، يور  وت  يدونـشوخ 

.درب یم  هلمح  رگید  یخرب  رب  یخرب  دروخ و  یم  ار  رگیدکی  شیاه  هراپ  هک  یشتآ 

نابرهم شناگدننک  يراز  رب  هک  یشتآ  زا  و  دناشون ، یم  ناشوج  بآ  ار  شلها  دناسوپ و  یم  ار  اه  ناوختـسا  هک  یـشتآ  زا  و  ( 30)
، ددرگ وا  میلـست  دیامن و  ینتورف  شیارب  هک  یـسک  زا  اه ) هلعـش   ) ندرک کبـس  رب  رداق  و  دنک ، یمن  محر  شنایوجرهم  هب  تسین و 

.دوش یم  وربور  تخس  بقاوع  كاندرد و  ِرفیک  نیرت  نازوس  اب  دوخ  نانکاس  اب  تسین و 

هدور و هک  شا  یندیماشآ  زا  دننز و  یم  ناشیاه  شین  اب  هک  نآ  ياهرام  زا  تسا و  هدوشگ  ناشناهد  هک  نآ  ياه  برقع  زا  و  ( 31)
نآ زا  هچنآ  يارب  مهاوخ ، یم  ییامنهار  وت  زا  مرب و  یم  هانپ  وت  هب  دَنَک ، یمرب  ار  ناشیاه  لد  دـنک و  یم  هراپ  هراپ  ار  شنانکاس  ِلد 

.دَنادرگ بقع  دزاس و  رود  شتآ ) )
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َریَخ اَـی  ِیُنلذـَـخت  اـَل  َو  َکـَِتلاَقِإ ، ِنـسُِحب  ِیتَاَرَثـع  ِیِنلَقأ  َو  َکـِتَمحَر ، ِلـضَِفب  اَـهنِم  ِینِرَجأ  َو  ِهـِلآ ، ٍدـّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُـهّللأ  ( 32)
یَلَع ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 34) ٌریِدَـق ٍءیَـش  ّلُک  یَلَع  َتنَأ  َو  ُدـیُِرت ، اَـم  ُلَـعفَت  َو  َهَنَـسَحلا ، ِیطُعت  َو  َهَهیِرَکلا ، ِیَقت  َکـّنِإ  ّمُهّللأ  ( 33) َنیِریِجُملا
ًهاَلَـص ، اَهُدَدَع یَـصُحی  َال  َو  اَهُدَدَم ، ُعِطَقنَی  َال  ًهاَلَـص  ، ُراَهّنلا ُلیّللا َو  َفَلَتخا  اَم  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  َو  ُراَربَألا ، َرِکُذ  اَذِإ  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو 

َال اََهل َو  ّدَح  َال  ًهاَلَـص  ، اَضّرلا َدـَعب  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهّللا  یّلَـص  َو  یَـضرَی ، یّتَح  ِهیَلَع  ُهّللا  یّلَـص  (35) .َءاَمّـسلا َضرَألا َو  ُأَلمَت  َو  َءاَوَهلا ، ُنَحـشَت 
.َنیِمِحاّرلا َمَحرَأ  اَی  یَهَتنُم ،
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شزغل زا  تتـشذگ ، ییوـکین  هب  زاـس و  نمیا  نآ  زا  تتمحر  يرایـسب  هب  ارم  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 32)
.ناگدنهد هانپ  نیرتهب  يا  .زاسن  راوخ  ارم  رذگرد و  میاه 

زیچ ره  رب  وت  یهد و  ماجنا  یهاوخب  هچنآ  ینک و  یم  اطع  یکین  ینک و  یم  يرادهگن  اه  يدنیاشوخ  ان  زا  وت  انامه  ادـنوادخ  ( 33)
.يرداق

بش ات  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  دنوش و  دای  ناراکوکین  هک  یماگنه  تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 34)
دزاـس و هدـنکآ  ار  اوه  هک  يدورد  .دـیاینرد  رامـش  هب  شدادـعت  دوـشن و  عـطق  شا  هناوتـشپ  هک  يدورد  .دنتـسه  شدرگ  رد  زور  و 

.دنک رپ  ار  نیمز  نامسآ و 

یتیاهن ّدـح و  هک  يدورد  .ندـش  دونـشوخ  زا  سپ  شنادـناخ ، وا و  رب  ادـخ  دورد  دوش و  دونـشوخ  هکنیا  ات  وا  رب  ادـخ  دورد  ( 35)
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تسین ! شیارب 
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ِهَراَخِتساِلا یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک ، َو  ( 33)

ًهَعیِرَذ َِکلَذ  لَعجا  َو  ِراَِیتخِالا ، َهَفِرعَم  اَـنمِهلَأ  َو  ( 2) ِهَرَیِخلِاب ِیل  ِضقا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، َکِملِِعب َكُریِخَتـسَأ    ّ ِِینإ ّمُهّللأ  ( 1)
اّمَع ِهَفِرعَملا  َزجَع  اَنمُسَت  َال  َو  ( 3) .َنیِِصلخُملا ِنیِقَِیب  اَندّیَأ  َو  ِباَِیترِالا ، َبیَر  اّنَع  حِزَأَف  َتمَکَح  اَِمل  ِمِیلسّتلا  اََنل َو  َتیَـضَق  اَِمب  اَضّرلا  َیلِإ 
ّببَح (4  ) ِهَِیفاَعلا ّدِض  َیلِإ  ُبَرقَأ  َو  ِهَِبقاَعلا ، ِنسُح  نِم  ُدَـعبَأ    َ ِیه ِیّتلا  َیلِإ  َحَـنَجن  َو  َكاَضِر ، َعِضوَم  َهَرکَن  َو  َكَردَـق ، َطِمغَنَف  َتّریََخت 
ّبُِحن َال  یّتَح  َِکتّیِـشَم  نِم  اَنیَلَع  َتدَروَأ  اَِمل  َداَیِقنِالا  اَنمِهلَأ  َو  ( 5) َکِمکُح نِم  ُبِعصَتسَن  اَم  اَنیَلَع  لّهَـس  َو  َِکئاَضَق ، نِم  ُهَرکَن  اَم  اَنَیلِإ 
ُمَرکَأ َو  ًهَِبقاَع ، ُدَمحَأ    َ ِیه ِیّتلِاب  اََنل  ِمتخا  َو  ( 6) .َتهِرَک اَم  َّریَخَتَن  َال  َو  َتبَبحَأ ، اَم  َهَرکَن  َال  َو  َترّخَأ ، اَم  َلیِجعَت  َال  َو  َتلّجَع ، اَم  َریِخأـَت 

.ٌریِدَق ٍءیَش  ّلُک  یَلَع  َتنَأ  َو  ُدیُِرت ، اَم  ُلَعفَت  َو  َهَمیِسَجلا ، ِیطُعت  َو  َهَمیِرَکلا ، ُدیُِفت  َّکنِإ  ، ًاریِصَم

1432 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2641 

http://www.ghaemiyeh.com


( یکین ریخ و  تساوخرد   ) هراختسا رد  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (33)و 

.امرف مکح  ریخ  هب  میارب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  .مراد  ریخ  ِتساوخرد  وت  زا  تملع  هب  نم  انامه  ادنوادخ ، ( 1)

مکح هچنآ  هب  میلـست  يدومرف و  رّدـقم  ام  يارب  هچنآ  هب  يدونـشوخ  هلیـسو  ار  نآ  امرف و  ماـهلا  اـم  هب  ار  ریخ  راـک )  ) تفرعم و  ( 2)
.امرف اناوت  صالخا ، لها  ِنیقی  هب  ار  ام  نادرگ و  رود  ام  زا  ار  دیدرت  ِیگتفشآ  سپ  .هد  رارق  يدومن ،

میراد و دنسپان  ار  وت  تیاضر  دروم  میرامش و  کبس  ار  وت  رْدق  ات  زاسن ، يا  هدومن  رایتخا  هچنآ  تخانـش  زا  زجع  راچد  ار  ام  و  ( 3)
.مییامن هیکت  تسا ، رت  کیدزن  تیفاع  ّدض  هب  رترود و  تبقاع  نسح  زا  هک  هچنآ  هب 

.نادرگ ناسآ  ام  رب  میرامش ، یم  تخس  هک  تمکح  زا  هچنآ  امرف و  بوبحم  ام  دزن  میدنسپ ، یمن  هک  تتارّدقم  زا  هچنآ  ( 4)

ار هچنآ  لیجعت  یتخادـنا و  شیپ  ار  هچنآ  ریخأت  ات  امرف ، ماهلا  ام  هب  یتخاـس - دراو  اـم  رب  هک   - ار تا  هتـساوخ  رب  یِهن  ندرگ  و  ( 5)
رایتخا يا ، هتـشاد  دنـسپان  ار  هچنآ  میرامـشن و  دنـسپان  یتشاد ، تسود  ار  هچنآ  .میـشاب و  هتـشادن  تسود  يا ، هتخادنا  ریخأت  هب  هک 

.مینکن

یهد و یم  هیامنارگ  ياطع  وت  هک  یتسرد  هب  .نک  متخ  تسا ، رت  یمارگ  شماجنارس  رت و  هدوتـس  شتبقاع  هچنآ  هب  ار  ام  راک  و  ( 6)
.ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  یهد و  یم  ماجنا  یهاوخب  هچنآ  یشخب و  یم  گرزب  تمعن ) )
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ٍبنَذِب ٍهَحیِضَفِب  یًلَتبُم  يَأَر  وَأ    َ ِیُلتبا اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 34)

مَلَف َهَشِحاَفلا  َبَکَترا  َو  ُهرَهشَت ، مَلَف  َهَِبئاَعلا  َفَرَتقا  ِدَق  اَنّلُکَف  ، َكِربُخ َدَعب  َِکتاَفاَعُم  َو  َکِملِع ، َدَعب  َكِرتِس  یَلَع  ُدمَحلا  ََکل  ّمُهّللأ  ( 1)
ٍهَئیِطَخ َو  اَهاَنبَـسَتکا ، ٍهَئّیَـس  َو  ُهاَنیّدَعَتَف ، ِهیَلَع  اَنَتفَقَو  دَق  ٍرمَأ  َو  ُهاَنیَتَأ ، دَق  ََکل    ٍ یَهن مَک  (2) .ِهیَلَع ُللدَت  مَلَف  ِ ِئ  وَاَسملِاب َّرتَسَت  َو  ُهحَـضفَت ،

ًامدَر َو  مِهِراَصبَأ ، َنوُد  ًاباَجِح  اََنل  َُکتَِیفاَع  َتناَک  ، َنیِرِداَقلا َقوَف  اَِهناَلعِإ  یَلَع  َرِداَقلا  َو  َنیِرِظاّنلا ، َنوُد  اَـهیَلَع  َِعلّطُملا  َتنُک  ، اَـهاَنبَکَترا
ًایعَس َو  ِهَئیِطَخلا ، ِفاَِرتقا  َو  ُِقلُخلا ، ِءوُس  نَع  ًارِجاَز  َو  اََنل ، ًاظِعاَو  ، ِهَلیِخّدلا َنِم  َتیَفخَأ  َو  ِهَروَعلا ، َنِم  َترَتَس  اَم  لَعجاَف  (3) مِهِعاَمسَأ َنوُد 

(5  ) .َنُوِبئاَت ِبُونّذلا  َنِم  َو  َنُوبِغاَر ، َکَیلِإ  ّانِإ  ، َکنَع َهَلفَغلا  اَنمُسَت  َال  َو  ِهِیف ، َتقَولا  ِبّرَق  َو  ( 4) ِهَدوُمحَملا ِقیِرّطلا  َو  ِهَیِحاَملا ، َِهبّوتلا  َیلِإ 
.َترَمَأ اَمَک  َنیِعیِطُم  َنیِعِماَس َو  مَُهل  اَنلَعجا  َو  َنیِرِهاّطلا ، َِکتّیَِرب  نِم  ِهَوفّصلا  ِِهتَرتِع  ٍدّمَُحم َو  َکِقلَخ  نِم  ّمُهّللأ  َِکتَرَیِخ  یَلَع  ّلَص  َو 
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دید یم  ار  یهانگ  ییاوسر  هب  هدشراتفرگ  ای  دش  یم  شیامزآ  راتفرگ  هک  یعقوم  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (34)و 

ام زا  مادک  ره  هک  ارچ  .تا  یهاگآ  زا  سپ  تا  یـشخب  تیفاع  رب  تملع و  زا  سپ  تندناشوپ  اطخ )  ) رب ار ، وت  ساپـس  ادنوادخ  ( 1)
ناهنپ ياه  بیع  يدومنن و  اوسر  ار  وا  سپ  دروآ ، اج  هب  تشز  رادرک  يدرکن و  يراکدب ) رد   ) روهشم ار  وا  داد ، ماجنا  دنسپان  راک 

.يدرکن نایامن  ار  نآ  سپ  تشاد ،

يا يدـب  میدومن و  يّدـعت  نآ  زا  ام  سپ  يدرک ، هاگآ  نآ  رب  ار  ام  هک  يرما  میداد و  ماـجنا  ار  نآ  هک  یندومن  یهن  رایـسب  هچ  ( 2)
نادنمتردق همه  زا  رتشیب  .ناگدـننیب و  رگید )  ) هن يدوب  علّطم  نآ  رب  وت  و ) ، ) میدـش بکترم  هک  ییاطخ  میدرک و  بسک  ار  نآ  هک 

.داد رارق  ناشیاه  شوگ  ربارب  رد  یعنام  ناشنامشچ و  شیپ  يا  هدرپ  ام  يارب  وت  ندیشخب  تیفاع  اّما  .يدوب  رداق  شندرک  راکشآ  رب 

يراکاطخ و ییوخدـب و  زا  هدـنرادزاب  هدـنهد و  دـنپ  اـم  يارب  يدومن ، ناـهنپ  هک  اـه  يدـب  يدـناشوپ و  هک  اـه  بیع  نآ  سپ  ( 3)
.هد رارق  هدوتس ، هار  رد ) تکرح   ) هدننک و وحم  هبوت  هب  ششوک 

هبوت ناـهانگ ، زا  میتـسه و  بغار  وت  يوس  هب  اـم  اریز  .نکن  تدوـخ  زا  تلفغ  راـتفرگ  ار  اـم  نادرگ و  کـیدزن  ار  نآ  ناـمز  و  ( 4)
.میا هدننک 

نامه تسرف و  دورد  دنتـسه ، وت  كاپ  ناگدیرفآ  زا  هک  وا  هداوناخ  دّمحم و  دوخ ؛ ناگدـیرفآ  زا  تا  هدـیزگرب  رب  ادـنوادخ و  ( 5)
.هد رارق  عیطم  نامرف و  هب  شوگ  ناشیا  ربارب  رد  ار  ام  يا  هداد  نامرف  هک  روط 
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اَینّدلا ِباَحصَأ  یَلِإ  َرَظَن  اَذِإ  اَضّرلا  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 35)

یَلَع ّلَص  ّمُهّللأ  ( 2) ِلضَفلِاب ِهِقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  َذَخَأ  َو  ِلدَـعلِاب ، ِهِداَبِع  َشِیاَعَم  َمَسَق  َهّللا  ّنَأ  ُتدِهَـش  ، ِهّللا ِمکُِحب  یًـضِر  ِهِّلل  ُدـمَحلا  (1)
، ِِهلآ ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 3) .َکَمکُح َطَمغَأ  َو  َکَقلَخ ، َدُسحَأَف  ِیَنتَعَنم  اَِمب  مُهِنتفَت  َال  َو  مُهَتیَطعَأ ، اَِمب  ِّینتَفت  َال  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو 

لَعجا َو  ِهَرَیِخلِاب ، ّالِإ  ِرجَی  َمل  َكَءاَضَق  ّنَأـِب  اَـهَعَم  ِّرقُأـِل  َهَقّثلا  َِیل  بَه  َو  ِيرَدـص ، َکِـمکُح  ِِعقاَوَِمب  عّسَو  َو  ِیـسَفن ، َکـِئاَضَِقب  ّبیَط  َو 
ّنُظَأ وَأ  ًهَساَسَخ ، ٍمَدَع  ِيِذـب  ّنُظَأ  نَأ  نِم  ِینِمـصعا  َو  ( 4) ِیَنّتلَوخ اَم  یَلَع  َكاّیِإ  ِيرُکـش  نِم  َرَفوَأ  ّیَنع  َتیَوَز  اَـم  یَلَع  َکـَل  ِيرُکش 

َال ٍهَورَِثب  اَنعّتَم  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـصَف  (5) َُکتَداَبِع ُهتّزَعَأ  نَم  َزیِزَعلا  َو  َُکتَعاَط ، ُهتَفّرَـش  نَم  َفیِرّـشلا  ّنِإَف  اًلـضَف ، ٍهَوَرث  ِبِحاَِـصب 
ًاوُفُک ََکل  نُکَی  َمل  َدلُوت َو  َمل  ِدَلت َو  َمل  يِّذلأ  ُدَمّـصلا ، ُدَحَألا  ُدِـحاَولا  َّکنِإ  ، ِدـَبَألا ِکُلم  ِیف  اَنحَرـسا  َو  ُدَـقُفی ، َال  ّزِِعب  اَندـّیَأ  َو  ُدَـفنَت ،

.ٌدَحَأ
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درک یم  هاگن  ایند  لها  هب  هک  یماگنه  يدونشوخ ، رد  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (35)و 

همه اب  دومن و  میـسقت  هنالداع  ار  شناگدنب  ياه  يزور  ادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  .میوا  مکح  هب  یـضار  هک  ار  يادـخ  ساپـس  ( 1)
.درک راتفر  لضف  اب  شناگدیرفآ 

هچنآ هب  ار  نانآ  نکن و  شیامزآ  يدرک ، اطع  نارادایند )  ) نانآ هب  هچنآ  هب  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 2)
.مرامش کبس  ار  وت  مکح  مرب و  دسح  تناگدیرفآ  رب  هک  زاسن  نومزآ  راچد  یتشاد ، عنم  نم  زا 

هب زاس و  خارف  دوخ ، ماکحا  هب  ار  ما  هنیس  نادرگ و  دونشوخ  دوخ ، ياضق  هب  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 3)
شیب یتفرگ  نم  زا  هچنآ  هب  ارم ، يرازگرکش  .منک و  فارتعا  هتـشگن ، يراج  یکین  هب  زج  وت  ياضق  هکنیا  هب  ات  شخب  يدامتعا  نم 

.هد رارق  يدرک ، تمحرم  نم  هب  هچنآ  هب  مرکش  زا 

تعاطا هک  تسا  یـسک  دنمتفارـش  اریز  .امرف  ظفح  مرب ، لضف  ِنامگ  يدـنمتورث  هب  مرب و  یتسپ  ِنامگ  يریقف  هب  هکنیا  زا  ارم  و  ( 4)
.دشخب شتّزع  وت  یگدنب  هک  تسا  یسک  زیزع  ْدنادرگ و  شفیرش  وت 

.امرف دییأت  دورن ، تسد  زا  هک  یتّزع  اب  ار  ام  .شخبب و  دوشن ، دوبان  هک  یتورث  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  ( 5)
دننام سک  چیه  يدشن و  هدییاز  يدرواین و  دـنزرف  هک  يزاین  یب  ياتکی  اهنت  وت  هک  یتسرد  هب  .نک  اهر  يدـبا ، تنطلـس  رد  ار  ام  و 

.تسا هدوبن  وت 
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ِدعّرلا َتوَص  َعِمَس  ِقرَبلا َو  ِباَحّسلا َو  یَلِإ  َرَظَن  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 36)

اَمِِهب اَنرِطُمت  اَلَف  ٍهّراَض ، ٍهَمِقَن  وَأ  ٍهَِعفاَن  ٍهَمحَِرب  َکَتَعاَط  ِناَرِدَتبَی  ، َِکناَوعَأ نِم  ِناَنوَع  ِنیَذَـه  َو  َِکتاَیآ ، نِم  ِناَتَیآ  ِنیَذَـه  ّنِإ  ّمُهّللأ  ( 1)
اّنَع فِرـصا  َو  اَهَتَکََرب ، ِِبئاَحّـسلا َو  ِهِذَه  َعفَن  اَنیَلَع  لِزنَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 2) .ِءاَلَبلا َساَِبل  اَمِِهب  اَنـِسبُلت  َال  َو  ِءوّسلا ، َرَطَم 

ّانِإَـف ًهَطخَـس  اَهَتلَـسرَأ  ًهَمِقَن َو  اَـهَتثََعب  َتنُک  نِإ  ّمُـهّللأ َو  ( 3) .ًهَهاَع اَنِِـشیاَعَم  یَلَع  لِسُرت  َال  َو  ٍهَفآـِب ، اَـهِیف  اَنبُِـصت  اـَل  َو  اَهَتّرَـضَم ، اَـهاَذَأ َو 
(4) .َنیِدِحلُملا یَلَع  َِکتَمِقَن  یَحَر  رِدَأ  َو  َنیِکِرشُملا ، َیلِإ  ِبَضَغلِاب  لِمَف  ، َكِوفَع ِلاَؤُس  ِیف  َکَیلِإ  ُلِهَتبَن  َو  َِکبَـضَغ ، نِم  َكُریِجَتـسَن 

ّنِإَف َكِّرب ، َهّداَم  اَِنتّفاَک  نَع  عَطقَت  َال  َو  َكِریَِغب ، َکنَع  اَنلَغشَت  َال  َو  َِکقزِِرب ، اَنِروُدُص  َرَحَو  جِرخَأ  َو  َكاَیقُِسب ، اَنِداَِلب  َلحَم  بِهذَأ  ّمُهّللأ 
اَم ( 5) َتیَقَو نَم  َِملاّسلا  ّنِإ  َو  َتیَنغَأ ، نَم    ّ ِیَنغلا

َتدَرَأ نَمِیف  َتدَرَأ  اَِمب  ِیضَقت  َو  َتئِش ، نَم  یَلَع  َتئِش  اَِمب  ُمُکَحت  ، ٌعاَِنتما َِکتَوطَس  نَع  ٍدَحَِأب  َال  َو  ٌعاَفِد ، َکَنوُد  ٍدَحَأ  َدنِع 
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دینش ار  ربا  شرغ  گناب  درک و  هاگن  شخرذآ  ربا و  هب  هک  یماگنه  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (36)و 

یتمحر ندـناسر  هب  هک  دنتـسه ، وت  نارازگ  تمدـخ  زا  رازگ  تمدـخ  ود  وت و  ياه  هناشن  زا  هناشن  ود  ود ، نیا  اـنامه  ادـنوادخ  ( 1)
ام رب  الب  هماج  ود  نآ  ببس  هب  .نارابن و  ام  رب  رابنایز  ناراب  ود ، نآ  ببس  هب  سپ  .دنباتش  یم  تتعاط  هب  راب  نایز  يرفیک  ای  دنمدوس 

.ناشوپن

نادرگرب و ام  زا  ار  ناشنایز  رازآ و  روآ و  دورف  ام  رب  ار  اهربا  نیا  تکرب  دوس و  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 2)
.تسرفن ام  تشیعم  رب  ینایز  ناسرن و  ام  هب  یتفآ  اهنآ  رد 

.میهاوخ و یم  ناـما  وت  زا  تمـشخ ، زا  اـم  سپ  يا ، هداتـسرف  مشخ  يور  زا  يا و  هتخیگنا  رب  رفیک  يارب  ار  نآ  رگا  ادـنوادخ و  ( 3)
نادحلم يارب  ار  ترفیک  بایسآ  نادرگب و  ناکرشم  يوس  هب  ار  مشخ  سپ  .مینک  یم  يراز  وت  يوس  هب  تششخب ، تساوخرد  يارب 

.روآرد شدرگ  هب 

زا ار  ام  اشگب و  تا  يزور  اب  ار ، نامیاه  لد  هدـقع  زاس و  فرطرب  شیوخ  يرایبآ  اب  ار ، ام  ياهرهـش  ِیلاـس  کـشخ  ادـنوادخ  ( 4)
ملاس یتخاس و  رگناوت  وت  هک  تسا  یـسک  رگناوت  اریز  .زاسن  عطق  ام  عمج  زا  ار  تناـسحا  لـصا  نکن و  لوغـشم  يرگید  هب  تدوخ 

.يدومن يرادهگن  وت  هک  تسا  یسک 

سک ره  رب  یتـساوخ ، هـچ  ره  هـب  .درک  دـناوتن  عاـنتما  تا  هـبلغ  زا  سک  چـیه  درادـن و  عاـفد  تردـق )  ) وـت دزن  رد  سک  چــیه  ( 5)
.ینار یم  نامرف  یتساوخ ، سک  ره  رب  یتساوخ ، هچنآ  هب  ینک و  یم  مکح  یتساوخ ،
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ُأَلمَی ًادمَح  ، ُهَءاَرَو َنیِدِماَحلا  َدـمَح  ُفّلَُخی  ًادـمَح  ، ِءاَمعّنلا َنِم  اَنَتلّوَخ  اَم  یَلَع  ُرکّـشلا  ََکل  َو  ِءاَلَبلا ، َنِم  اَنَتیَقَو  اَم  یَلَع  ُدـمَحلا  َکَلَف  (6)
وُذ ُلِمجُملا  ُنِسحُملا  ، ِرکّـشلا َلِیلَق  ُرِکاّشلا  ، ِدـمَحلا َریِـسَی  ُِلباَقلا  ، ِمَعّنلا ِمیِظَِعل  ُباّهَولا  ، ِنَنِملا ِمیِـسَِجب  ُناّنَملا  َّکنِإ  (7  ) ُهَءاَمَـس ُهَضرَأ َو 

.ُریِصَملا َکَیلِإ  ، َتنَأ ّالِإ  ََهلِإ  َال  ِلوّطلا ،
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.يدیـشخب ام  هب  هک  تیاه  تمعن  زا  هچنآ  رب  تسار ، وت  رکـش  یتشادهگن و  نآ  زا  ار  ام  هک  ییاهالب  رب  تسار ، وت  ساپـس  سپ  ( 6)
.دزاس رپ  ار  شنامسآ  نیمز و  هک  یساپس  دَراذگ و  رس  تشپ  ار  نارازگساپس  ساپس  هک  یساپس 

، مک رکـش  هدـنهد  شاداپ  كدـنا ، ساپـس  هدـننک  لوبق  میظع ، ياـه  تمعن  هدنـشخب  گرزب ، ياـه  هرهب  هدـنهد  هرهب  وت  اـنامه  ( 7)
.تسوت يوس  هب  همه )  ) تشگزاب .تسین  وت  زج  ییادخ  .یششخب  ياراد  .یتسه  هدننک  اطع  ِراکوکین 
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ِرکّشلا ِهَیِدأَت  نَع  ِریِصقّتلاِب  َفَرَتعا  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 37)

ِنِإ َِکتَعاَط َو  نِم  ًاـغَلبَم  ُُغلبَی  اـَل  َو  ( 2) .ًارکُـش ُهُمِزُلی  اَم  َِکناَسحِإ  نِم  ِهیَلَع  َلَصَح  ّالِإ  ًهَیاَـغ  َكِرکُـش  نِم  ُُغلبَی  اـَل  ًادَـحَأ  ّنِإ  ّمُهّللأ  ( 1)
ُبِجَی َال  ( 4) َِکتَعاَط نَع  ٌرّصَقُم  مُهُدَبعَأ  َو  َكِرکُش ، نَع  ٌزِجاَع  َكِداَبِع  ُرَکشَأَف  (3) َِکلضَِفب َِکقاَقِحتسا  َنوُد  ًارّصَقُم  َناَک  ّالِإ  َدَهَتجا 

َریِسَی ُرُکشَت  (6) َِکلضَِفبَف ُهنَع  َتیِـضَر  نَم  َو  َِکلوَِطبَف ، َُهل  َترَفَغ  نَمَف  (5) ِِهباَجِیتسِاب ُهنَع  یَضَرت  نَأ  َال  َو  ِِهقاَقِحتـسِاب ، َُهل  َرِفغَت  نَأ  ٍدَحَِأل 
اوُکَلَم ٌرمَأ  مُهَءاَزَج  ُهنَع  َتمَظعَأ  مَُهباََوث َو  ِهیَلَع  َتبَجوَأ  يِذـّلأ  َكِداَبِع  َرکُـش  ّنَأَک  یّتَح  ِهِیف  ُعاَُطت  اَـم  ِلـِیلَق  یَلَع  ُبِیُثت  َو  ُهَترَکَـش ، اَـم 

َو َکَتَداَبِع ، اوُِکلمَی  نَأ  َلبَق  مُهَرمَأ  ِیَِهلإ  اَی  َتکَلَم  َلب  (7) مُهَتیَزاَجَف َكِدَِیب  ُُهبَبَس  نُکَی  َمل  وَأ  مُهَتیَفاَکَف ، َکَنوُد  ُهنِم  ِعاَِنتمِالا  َهَعاَِطتـسا 
ِهّیِرَبلا ّلُکَف  (8  ) ُوفَعلا َکَلِیبَس  َو  ُناَسحِإلا ، َکَتَداَع  َو  ُلاَـضفِإلا ، َکَتّنُـس  ّنَأ  َکـِلَذ  َو  َکـِتَعاَط ، ِیف  اوُضیُِفی  نَأ  َلـبَق  مَُهباََوث  َتدَدـعَأ 

َتبَجوَتسا اّمَع  ِریِصقّتلِاب  ِهِسفَن  یَلَع  ّرِقُم  ّلُک  َو  َتیَفاَع ، نَم  یَلَع  ٌلّضَفَتُم  َّکنَِأب  ٌهَدِهاَش  َو  َتبَقاَع ، نَِمل  ٍِملاَظ  ُریَغ  َّکنَِأب  ٌهَفِرَتعُم 
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دومن یم  رارقا  يرازگرکش  ماجنا  زا  ندومن  یهاتوک  هب  هک  یماگنه  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (37)و 

رکـش ار  وا  هک  دروآ  تسد  هب  يزیچ  وت  ناسحا  زا  هکنآ  رگم  دـسر ، یمن  تا  يرازگ  رکـش  تیاـهن  هب  یـسک  اـنامه  ادـنوادخ  ( 1)
.دیآ مزال  يرگید ) )

.تسا رصقم  تسوت ، لضف  هتسیاش  هچنآ  ربارب  رد  هکنآ  زج  دسر ، یمن  ییاج  هب  دنک ، شالت  دنچ  ره  وت  تعاط  رد  و  ( 2)

.تسا رصقم  تتعاطا ، زا  نانآ  نیرتدباع  زجاع و  وت ، رکش  زا  تناگدنب  نیرترازگرکش  سپ  ( 3)

.دزاس مزال  ار  وت  تیاضر  شا  یگتسیاش  دنک و  باجیا  ار  تشزرمآ  شقاقحتسا  ببس  هب  هک  تسین  يّدح  رد  سک  چیه  ( 4)

.تسوت لضف  زا  يوش ، یضار  هک  ره  زا  تسوت و  ناسحا  زا  يدیزرمآ ، ار  سک  ره  سپ  ( 5)

يرازگرکـش ایوگ  هکنیا  ات  .یهد  یم  شاداپ  دوش ، وت  زا  هک  یتعاط  كدـنا  رب  یهد و  یم  ازج  یتفریذـپ ، هک  ار  يراک  كدـنا  ( 6)
يراددوخ ییاناوت  وت ، نودب  نانآ  هک  تسا  يراک  يدومن - گرزب  ار  نانآ  يازج  يدـنادرگ و  مزال  ار  اهنآ  شاداپ  هک   - تناگدـنب

.يا هداد  شاداپ  ار  ناشیا  سپ  هدوبن ، وت  فّرصت  رد  نآ  ببس  ای  يا  هداد  دزم  ار  اهنآ  ور  نیا  زا  سپ  .دنتشاد  ار  نآ  زا 

ار ناشـشاداپ  دنـشاب و  هتـشاد  ییاناوت  وت  تدابع  رب  هکنآ  زا  شیپ  يا ، هتـشاد  تسد  هب  ار  ناشرما  مامز  وت  نم ، يادـخ  يا  هکلب  ( 7)
.تسا شیاشخب  وت  هار  ناسحا و  وت  تداع  ششخب و  وت  ّتنس  اریز  .دنوش  دراو  تتعاط  رد  هکنآ  زا  شیپ  يا ، هدومن  هدامآ 

تیفاـع ار  هک  ره  وت  هک  دـنهاوگ  .یتسین و  رگمتـس  يدومن ، تبوقع  ار  هک  ره  وت  هک  دـننک  یم  فارتـعا  ناگدـیرفآ  همه  سپ  ( 8)
.دنراد رارقا  ینآ ، هتسیاش  وت  هچنآ  يادا  رد  دوخ  ریصقت  هب  یگمه  .يا و  هدومن  راتفر  لضف  هب  یشخب ،

1443 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2652 

http://www.ghaemiyeh.com


َکِقیِرَط نَع  ّلَض  اَم  ّقَحلا  ِلاَثِم  ِیف  َلِطاَبلا  ُمَُهل  َرّوَص  ُّهنَأ  َال  َول  َو  ٍصاَع ، َكاَصَع  اَم  َکـِتَعاَط  نَع  مُهُعِدَـتخَی  َناَطیّـشلا  ّنَأ  اـَل  وَلَف  (9)
اَمِیف ِیـصَاِعلل  ِیلُمت  َو  َُهل ، ُهَتّیلََوت  َتنَأ  اَم  ِعیِطُمِلل  ُرُکـشَت  َكاَصَع  وَأ  َکَـعاَطَأ  نَم  ِهَلَماَـعُم  ِیف  َکَـمَرَک  َنَیبَأ  اَـم  َکَناَحبُـسَف  (10) ّلاَض

َعیِطُملا َتأَفاَک  َول  َو  ( 12) .ُهنَع ُُهلَمَع  ُرُصقَی  اَِمب  اَمُهنِم  ّلُک  یَلَع  َتلّضَفَت  َو  َُهل ، بِجَی  َمل  اَم  اَمُهنِم  اّلُک  َتیَطعَأ  (11) .ِهِیف ُهَتَلَجاَعُم  ُِکلمَت 
ِهّدُملِاب ِهَِیناَفلا  ِهَریِصَقلا  ِهّدُملا  یَلَع  ُهَتیَزاَج  َکِمَرَِکب  َکّنَِکل  َو  َُکتَمِعن ، ُهنَع  َلوَُزت  نَأ  َو  ََکباََوث ، َدِقفَی  نَأ  َکَشوََأل  ُهَتّیلََوت  َتنَأ  اَم  یَلَع 

ِِهب يَوقَی  يِّذلأ  َِکقزِر  نِم  َلَکَأ  اَمِیف  َصاَصِقلا  ُهمُسَت  َمل  ُّمث  ( 13) .ِهَِیقاَبلا ِهَدیِدَملا  ِهَیاَغلِاب  ِهَِلئاّزلا  ِهَبیِرَقلا  ِهَیاَغلا  یَلَع  َو  ِهَِدلاَخلا ، ِهَلیِوّطلا 
اَم ِعیِمَِجب  َبَهََذل  ِِهب  َِکلَذ  َتلَعَف  َول  َو  َِکتَرِفغَم ، َیلِإ  اَِهلاَمِعتـسِاب  َّببَـسَت  ِیّتلا  ِتَالآلا  ِیف  ِتاَشَقاَنُملا  یَلَع  ُهلِمَحت  َمل  َو  َِکتَعاَط ، یَلَع 

ًائیَش ّقِحَتسَی  َناَک  یَتَمَف  ، َکِمَِعن ِِرئاَِسب  َکیَدَی  َنَیب  ًانیِهَر    َ ِیَقَبل َو  َِکنَنِم ، َکیِداَیَأ َو  نِم  يَرغّصِلل  ًءاَزَج  ِهِیف  یَعَـس  اَم  ِهَلمُج  َُهل َو  َحَدَک 
ُهلِجاَُعت مَلَف  َکَیهَن  ُِعقاَوُملا  َكَرمَأ َو  ِیـصَاعلا  اّمَأَف  ، ََکل َدـّبَعَت  نَم  ُلِیبَس  َو  َکَعاَطَأ ، نَم  ُلاَـح  ِیَِهلإ  اَـی  اَذَـه  ( 14) یَتَم َال  َکـِباََوث  نِم 
َتدَدعَأ اَم  ّلُک  َِکناَیصِِعب  ّمَه  اَم  ِلّوَأ  ِیف  ّقِحَتسَی  َناَک  دََقل  َو  َِکتَعاَط ، َیلِإ  َِهباَنِإلا  َلاَح  َِکتَیِصعَم  ِیف  ِِهلاَِحب  َلِدبَتـسَی  َیِکل  َِکتَمِقَِنب 

نِم ٌكَرت  ِباَـقِعلا  ِهَمِقّنلا َو  ِتاَوَطَـس  نِم  ِهیَلَع  ِِهب  َتأَـطبَأ  ِباَذَـعلا َو  َنـِم  ُهـنَع  َترّخَأ  اَـم  ُعـیِمَجَف  (15) .َِکَتبوُقُع نِم  َکـِقلَخ  ِعیِمَِجل 
َِکبِجاَو ِنوُِدب  یًضِر  َو  َکّقَح ،
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ناشیا يارب  ار  لطاب  وا  رگا  .درک و  یمن  ار  وت  ینامرفان  يراکهانگ  چیه  داد ، یمن  ناشبیرف  تتعاطا  زا  ار  اهنآ  ناطیش  رگا  سپ  ( 9)
.دش یمن  هارمگ  وت  هار  زا  ْیهارمگ  چیه  داد ، یمن  هولج  قح  تروص  هب 

رد ربنامرف  زا  تسا ، هدرک  یناـمرفان  اـی  هدرک  تعاـطا  ار  وت  هک  یـسک  اـب  راـتفر  رد  وت  مرک  تسا  راکـشآ  هچ  وت ! یهّزنم  سپ  ( 10)
.یهد یم  تلهم  يراد ، ار  شرفیک  رد  باتش  ییاناوت  هچنآ  رد  ار  راکهنگ  ینک و  یم  رّکشت  يا ، هدومن  مهارف  شیارب  وت  هچنآ 

شلمع هک  يا  هدومن  لّـضفت  يزیچ  ناـنآ  زا  کـی  ره  هب  دوبن و  مزـال  شیارب  هک  يا  هدرک  اـطع  يزیچ  ار  ود  نآ  زا  کـی  ره  ( 11)
.تسا نآ  زا  رتمک 

وت تمعن  داد و  یم  تسد  زا  ار  وت  شاداپ  اسب  هچ  یهد ، ازج  يا ، هتـشامگ  نآ  رب  ار  وا  وت  هچنآ  رب  ار  ربناـمرف  دوب ) اـنب   ) رگا و  ( 12)
ربارب رد  يداد و  یگـشیمه  ِتّدـم  زارد  شاداپ  رذـگدوز ، ِتّدـم  هاتوک  لمع  ربارب  رد  تمرک  اب  ار  وا  وت  یلو  .تفر  یم  شتـسد  زا 

.يا هدومن  اطع  رادیاپ  تّدمزارد  شاداپ  ریذپ ، لاوز  ِتّدم  کیدزن  لمع 

ندرب راک  هب  اب  هک  يرازبا  هب  تبـسن  .یتساوخن و  صاقت  تفرگ ، ورین  تتعاـط  رب  و  دروخ ، وت  يزور  زا  هچنآ  رد  وا  زا  سپـس  ( 13)
هدومن شالت  نآ  يارب  هچنآ  همه  يدومن ، یم  راتفر  نینچ  وا  اب  رگا  .يدرکن و  تخس  یـشک  باسح  دش ، لئان  وت  شزرمآ  هب  اهنآ ،

یقاب يارب  وت  روضح  رد  .دوب و  هتفر  تسد  زا  تیاه  تمعن  وت و  ياه  ناسحا  نیرت  کچوک  ربارب  رد  هدیشوک ، نآ  رد  هچنآ  همه  و 
! هاگ چیه  هن ! دش ؟ یم  وت  يوس  زا  یباوث  ّقحتسم  يا ) هدنب  نینچ   ) یک سپ  .دنام  یم  ورگ  رد  تیاه  تمعن 

رما هکنآ  اّما  .هدیشوک و  وت  یگدنب  رد  هک  تسا  یسک  هار  هدومن و  تعاطا  وت  زا  هک  تسا  یسک  تیعضو  نیا  نم ، يادخ  يا  ( 14)
تتعاـط لاـح  هب  تا  یناـمرفان  رد  ار  دوخ  لاـح  اـت  يدرکن  باتـش  شرفیک  هب  سپ  دروآ ، اـج  هب  ار  وت  یهن  دـنک و  یچیپرـس  ار  وت 

هداـمآ تناگدـیرفآ  همه  يارب  هک  ار  وت  ياـه  تبوـقع  همه  دوـمن ، وـت  یناـمرفان  تّمه  هک  زاـغآ  رد  وا  هکنآ  لاـح  دـنک و  ضوـع 
.دش یم  راوازس  یتخاس ،

دوخ ّقح  ندرک  كرت  يا ، هدومن  يدنُک  نآ  ماجنا  رد  هک  یباقع  رفیک و  ره  يا و  هتخادـنا  ریخأت  هب  وا  زا  هک  یباذـع  ره  سپ  ( 15)
.تسا هدوب  تدوخ  یگتسیاش  زا  رتمک  هب  ندش  یضار  و 
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َفاَُخی نَأ  َتمُرَک  َو  ِناَسحِإلِاب ، اـّلِإ  َفَصُوت  نَأ  َتکَراَـبَتَف  نَم  اـَل  َکـیَلَع  َکَـلَه  نّمِم  یَقـشَأ  نَم  َو  َکـنِم ، ِیَِهلإ  اَـی  ُمَرکَأ  نَمَف  (16)
ِیل بَه  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، َكاَضرَأ نَم  َباََوث  َُکلاَفغِإ  ُفاَُخی  َال  َو  َكاَصَع ، نَم  یَلَع  َكُروَج  یَـشُخی  َال  ُلدَعلا ، ّالِإ  َکنِم 

.ٌمیِرَک ٌناّنَم  َّکنِإ  ، ِیَلَمع ِیف  ِقِیفّوتلا  َیلِإ  ِِهب  ُلِصَأ  اَم  َكاَدُه  نِم  ِینِدز  َو  ِیَلَمأ ،
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چیه هن ! تسیک ؟ هداتفا ، تکاله  هب  تا  یناـمرفان  رثا  رب  هک  یـسک  زا  رت  یقـش  و  تسیک ؟ وت  زا  رت  میرک  نم ، يادـخ  يا  سپ  ( 16)
رب هک  تسین  نآ  زا  یمیب  .دنـسرت  تتلادـع  زا  زج  هک  ینآ  زا  رت  میرک  يوش و  فصو  ناـسحا  هب  زج  هک  ینآ  زا  رتـالاو  سپ  سک ؟

دّمحم و رب  سپ  .يراذگورف  دـْنادرگ ، دونـشوخ  ار  وت  هکنآ  شاداپ  هک  تسین  یـسرت  ینک و  متـس  درک ، تیـصعم  ار  وت  هک  یـسک 
رایـسب وت  هک  .مسرب  ملمع  رد  قیفوت  هب  نآ  اب  هک  ازفیب ، میارب  ار  دوخ  تیادـه  شخبب و  نم  هب  ار  میوزرآ  تسرف و  دورد  شنادـناخ 

.یتسه میرک  هدنهد  تمعن 
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ِراّنلا َنِم  ِهِتَبَقَر  ِكاَکَف  یِف  مِهِقوُقُح َو  یِف  ِریِصقّتلا  َنِم  ِداَبِعلا َو  ِتاَعِبَت  نِم  ِراَذِتعاِلا  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 38)

 ّ َِیلإ َرَذَتعا  ِیُسم ٍء  نِم  َو  ُهرُکشَأ ، مَلَف    ّ َِیلإ   َ ِيدُسأ ٍفوُرعَم  نِم  َو  ُهرُصنَأ ، مَلَف  ِیَترَضِحب  َِملُظ  ٍمُولظَم  نِم  َکَیلِإ  ُرِذَتعَأ  ِّینإ  ّمُهّللأ  ( 1)
َو ُهُرتسَأ ، مَلَف  ِیل  َرَهَظ  ٍنِمُؤم  ِبیَع  نِم  َو  ُهّرفَوُأ ، مَلَف  ٍنِمؤُِمل  ِیَنِمَزل  ّقَح  ِيذ  ّقَح  نِم  َو  ُهِرثوُأ ، مَلَف  ِیََنلَأـس  ٍهَقاَـف  ِيذ  نِم  َو  ُهرِذـعَأ ، مَلَف 

نِم   ّ َيَدـی َنَیب  اَِمل  ًاظِعاَو  ُنوُکَی  ٍهَماَدـَن  َراَذـِتعا  ّنِهِِرئاَظَن  نِم  ّنُهنِم َو  ِیَِهلإ  اَـی  َکـَیلِإ  ُرِذَـتعَأ  (2) .ُهرُجهَأ مَلَف  ِیل  َضَرَع  ٍمثِإ  ّلُـک  نـِم 
َنِم ِیل  ُضِرعَی  اَـم  ِكَرت  یَلَع  ِیمَزع  َو  ِتاـّلّزلا ، َنـِم  ِهـِیف  ُتـعَقَو  اَـم  یَلَع  ِیَتمَاَدـن  لَـعجا  َو  ِهـِلآ ، ٍدـّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـصَف  (3) .ّنِهِهاَبشَأ

.َنِیباّّوتلا ّبُِحم  اَی  َکَتّبَحَم ، ِیل  ُبِجُوت  ًَهبَوت  ، ِتاَئّیّسلا
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رد ناـشیا و  قوقح  رد  ندرک  یهاـتوک  زا  ناگدـنب و  ياـه  یهاوخ  داد  زا  ندرک  هبوت  رد  دوـب ، مالـسلا  هیلع  ماـما  ياـعد  زا  (38)و 
شتآ زا  شا  ییاهر 

یکین زا  .مدرکن و  يرای  ار  وا  سپ  دش ، متس  وا  هب  نم  روضح  رد  هک  يا  هدید  متس  زا  مروآ  یم  رذع  وت  هاگرد  هب  نم  ادنوادخ  ( 1)
زا .متفریذپن و  ار  وا  رذـع  سپ  درک ، یهاوخرذـع  نم  زا  هک  يرادرک  دـب  زا  .مدرواین و  اج  هب  ار  نآ  رکـش  سپ  دـش ، نم  هب  هک  يا 

سپ يدوب ، هدنادرگ  مزال  نم  رب  هک  ینمؤم  رادقح  ِّقح  زا  .مدادن و  يرترب  دوخ  رب  ار  وا  سپ  درک ، تساوخرد  نم  زا  هک  يدنمزاین 
، دمآ شیپ  میارب  هک  یهانگ  ره  زا  .مدناشوپن و  ار  نآ  سپ  دـش ، راکـشآ  نم  يارب  هک  ینمؤم  بیع  زا  مدرکن و  ادا  یمامت  هب  ار  نآ 

.مدرکن يرود  نآ  زا  سپ 

، ما هدنیآ  رد  ارم  اهنآ  دننام  زا  هک  ینامیـشپ ، يور  زا  ِیهاوخ  رذع  مهاوخ ، یم  رذع  وت  زا  اهنآ  ریاظن  اهنآ و  زا  نم ، يادـخ  يا  ( 2)
.دشاب هدنهد  دنپ 

ییاه يدب  كرت  رب  ار  ممزع  و  مدش ، راچد  نآ  هب  هک  ییاه  شزغل  زا  ار  ما  ینامیـشپ  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ( 3)
.ناگدننک هبوت  رادتسود  يا  .دَنادرگ  مزال  نم  هب  تبسن  ار  وت  یتسود  هک  هد  رارق  يا  هبوت  دیآ ، شیپ  میارب  هک 
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ِهَمحّرلا ِوفَعلا َو  ِبَلَط  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 39)

ٍنِمُؤم َو ّلُک  يَذَأ  نَع  ِینَعنما  َو  ٍمَثأَم ، ّلُک  نَع  ِیـصِرح  ِوزا  َو  ٍمَرحَم ، ّلُک  نَع  ِیَتوَهـش  رِـسکا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 1)
وَأ ًاتّیَم ، ِیَتمَُالِظب  یَـضَمَف  ، ِهیَلَع َتزَجَح  اَم  ِّینم  َکَهَتنا  َو  ِهیَلَع ، َترَظَح  اَـم  ِّینم  َلاـَن  ٍدـبَع  اَـمّیَأ  ّمُهّللأ َو  ( 2) .ٍهَِملسُم ٍِملـسُم َو  َو  ٍهَنِمُؤم ،

َبَـسَتکا اّمَع  ُهفِـشکَت  َال  َو  ِّیف ، َبَکَترا  اَم  یَلَع  ُهفِقَت  َال  َو  ّیَنع ، ِِهب  ََربدَأ  اّمَع  َُهل  ُفعا  َو  ِّینم ، ِِهب  َّملَأ  اَم  َُهل  رِفغاَف  ًاـّیَح  ُهَلَِبق  ِیل  تَلَـصَح 
ِتاَلـِـص یَلعَأ  َو  َنِیقّدَـصَتُملا ، ِتاَقَدَـص  یَکزَأ  مِـهیَلَع  ِهَقَدّـصلا  َنـِم  ِهـِب  ُتعّرَبـَت  َو  مُـهنَع ، ِوـفَعلا  َنـِم  ِهـِب  ُتحَمـَـس  اَـم  لَـعجا  َو  ِیب ،

اّنِم ّلُک  َوُجنَی  َو  َِکلضَِفب ، اّنِم  ٍدِحاَو  ّلُک  َدَعـسَی  یّتَح  َکَتَمحَر  مَُهل  ِیئَاُعد  نِم  َو  َكَوفَع ، مُهنَع  ِيوَفع  نِم  ِینّـضَوع  َو  ( 3) َنِیبّرَقَتُملا
وَأ ِهّقَِحب ، ُهّتُفَف  ٌملُظ  ِیَبَبِـسب  وَأ  ِیب  ُهَقَِحل  وَأ  يًذَأ ، ِیَِتیحَان  نِم  ُهّسَم  وَأ  ٌكَرَد ، ِّینم  ُهَکَردَأ  َكِدـِیبَع  نِم  ٍدـبَع  اَـمّیَأ  ّمُهّللأ َو  ( 4) .َکّنَِمب

َكِدنِع نِم  ُهّقَح  ِِهفوَأ  َو  َكِدجُو ، نِم  ّیَنع  ِهِضرَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، ِِهتَِملظَِمب ُُهتقَبَس 
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ینابرهم شیاشخب و  تساوخرد  رد  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (39)و 

و نک ، رود  یهانگ  ره  زا  ارم  صرح  نکشب و  یمارح  ره  زا  ارم ، سفن  شهاوخ  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 1)
.رادزاب ناملسم  نز  درم و  ره  هب  نامیا و  اب  نز  درم و  ره  هب  ندناسر  رازآ  زا  ارم 

هک درب  نم  زا  ییوربآ  يدوب و  هتسنادن  زیاج  وا  رب  هک  تفرگ ) يزیچ  نم  زا  و   ) دناسر یبیسآ  نم  هب  هک  يا  هدنب  ره  ادنوادخ و  ( 2)
زا ار  وا  سپ  هتفرگ ، تایح  لاح  رد  ایند  رد  ار  وا  نم  لابو  رزو و  ای  هتفر  ایند  زا  لابو  رزو و  نامه  اب  وا  يدوب و  هتخاـس  عونمم  وا  رب 

.نکن و شنزرـس  داد ، ماجنا  نم  هرابرد  هچنآ  رطاخ  هب  ار  وا  .ياشخبب و  وا  رب  درب ، نم  زا  ار  هچنآ  .زرمایب و  تشاد ، اور  نم  رب  هچنآ 
هزیکاپ مداد ، نانآ  هب  یـضوع  چـیه  یب  هک  یـششخب  و  مدرک ، نم  هک  ار  ناشیا  زا  تشذـگ  زاسن و  شیاوسر  هدرک ، نم  رب  هچنآ  زا 

.هد رارق  نایوج  بّرقت  ياه  ششخب  نیرتالاب  ناگدنهد و  هقدص  ياه  هقدص  نیرت 

هب ام  زا  کی  ره  ات  .هد  ضوع  نم  هب  ار  تتمحر  نانآ ، رب  میاـعد  ياـج  هب  ار و  تدوخ  تشذـگ  ناـشیا ، زا  متـشذگ  ياـج  هب  و  ( 3)
.دبای تاجن  تتمعن ، ببس  هب  ام  زا  مادک  ره  دوش و  دنمتداعس  وت ، لضف 

هب ای  نم  تسد  هب  ای  هدیـسر ، يرازآ  وا  هب  نم  هیحان  زا  ای  هدیـسر  وا  هب  نم  زا  ییاوران  هک  تناگدنب  زا  يا  هدـنب  ره  ادـنوادخ و  ( 4)
دورد شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  ما ، هدرب  نیب  زا  ار  شا  یهاوخ  داد  ای  ما  هدرک  هابت  ار  شّقح  سپ  هدـش ، وا  هب  یمتـس  نم ، هلیـسو 

.زادرپب تدوخ  دزن  زا  یمامت  هب  ار  وا  ّقح  نادرگ و  دونشوخ  نم  زا  دوخ ، يرگناوت  اب  ار  وا  تسرف و 
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ُضَهنَت اـَل  ِیَتقَاـط  ّنِإ  َو  َکـِتَمِقَِنب ، ّلِقَتـسَت  اـَل  ِّیتُوـق  ّنِإَـف  َُکلدَـع ، ِِهب  ُمُکحَی  اّـمِم  ِینّـصَلخ  َو  َکُـمکُح ، َُهل  ُبِجوـُی  اَـم  ِِینق  ّمـُث  ( 5)
َکُـصِقُنی َال  اَم  ِیَِهلإ  اَـی  َُکبِهوَتـسَأ  ِّینإ  ّمُهّللأ  ( 6  ) .ِینِقبُوت َِکتَمحَِرب  ِینّدَـمَغت  ّالِإ  َو  ِینِکلُهت ، ّقَحلِاب  ِِینفَاُکت  نِإ  َکـّنِإَف  ، َکِطخُِـسب

، ٍعفَن َیلِإ  اَِهب  َقّرَطَِتل  وَأ  ٍءوُس ، نِم  اَِهب  َِعنَتمَِتل  اَهُقلَخت  َمل  ِیّتلا    َ ِیسَفن ِیَِهلإ  اَی  َُکبِهوَتـسَأ  (7) .ُُهلمَح َکُظَهبَی  َال  اَم  َُکلِمحَتسَأ ، َو  ُُهلَذب ،
ُنیِعَتسَأ َو  ُُهلمَح ، ِیَنَظَهب  دَق  اَم  ِیبُُونذ  نِم  َُکلِمحَتـسَأ  َو  ( 8) .اَِهلکَـش یَلَع  اَِهب  ًاجاَِجتحا  َو  اَِهلثِم ، یَلَع  َِکتَردُِقل  ًاتاَبثِإ  اَهَتأَشنَأ  نَِکل  َو 

مَکَف ، ِيرِصإ ِلاَِمتحِاب  َکَتَمحَر  لّکَو  َو  ِیسَفن ، اَهِملُظ  یَلَع  ِیـسَِفنل  بَه  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  (9) .ُُهلِقث ِیَنَحَدف  دَق  اَم  یَلَع  َِکب 
ُهَتـضَهنَأ دَـق  نَم  َهَوسُأ  ِینَلعجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـصَف  (10) .َنیِِملاّظلا َكُوفَع  َلِمَـش  دَق  مَک  َو  َنِیئیِـسُملِاب ، َُکتَمحَر  تَقَِحل  دَـق 

َقِیتَع َو  َکِطخُـس ، ِراَسِإ  نِم  َكِوفَع  َقِیلَط  َحَبـصَأَف  ، َنیِمِرجُملا ِتاَـطَرَو  نِم  َکـِقِیفوَِتب  ُهَتـصّلَخ  َو  َنِیئِطاَـخلا ، ِعِراَـصَم  نَع  َكِزُواَـجَِتب 
ِنِم ُهَسفَن  ّ ُئ  َُربـی اـَل  َو  َکـَِتبوُقُع ، َقاَقِحتـسا  ُدَـحجَی  اـَل  نَِمب  ُهلَعفَت  ِیَِهلإ  اَـی  َکـِلَذ  لَـعفَت  نِإ  َکـّنِإ  (11) .َِکلدَـع ِقاَثَو  نِم  َکـِعنُص 

ِِهئاَـجَر نِم  ُدَـکوَأ  ِهاَّـجنلا  َنِم  ُهُسأَـی  نَِمب  َو  َکـِیف ، ِهِعَمَط  نِم  ُرَثـکَأ  َکـنِم  ُُهفوَـخ  نَِمب  ِیَِهلإ  اَـی  َکـِلَذ  لَـعفَت  (12) َِکتَمِقَن ِباَجِیتسا 
ِِهتاَِعبَت ِعیِمَج  ِیف  ِهِجَجُح  ِفعَض  َو  ِِهتاَئّیَس ، َنَیب  ِِهتاَنَسَح  ِهّلِِقل  َلب  ، ًاراَِرتغا ُهُعَمَط  َنوُکَی  نَأ  وَأ  ًاطُوُنق ، ُهُسأَی  َنوُکَی  نَأ  َال  ِصاَلَخِلل ،
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هب سپ  .نادرگ  صـالخ  دـنک ، یم  مکح  ار  وت  لدـع  هچنآ  زا  رادـهگن و  دـنادرگ ، یم  بجاو  ار  وـت  مکح  هچنآ  زا  ارم  سپـس  ( 5)
تافاکم ّقح  هب  ارم  وت  رگا  اریز  .دـنک  یمن  يربارب  وت  مشخ  اب  نم ، تقاط  اـنامه  .درادـن و  ار  وت  ماـقتنا  باـت  نم  يورین  هک  یتسرد 

.مهابت یناشوپن ، تتمحر  هب  ارم  رگا  .مکاله و  یهد ،

ار يراب  لمح  وت  زا  دهاک و  یمن  يزیچ  وت  زا  نآ  ندیـشخب  هک  مهاوخ  یم  یـششخب  وت  زا  نم  انامه  نم ، يادخ  يا  ادـنوادخ ، ( 6)
.تسین نیگنس  وت  يارب  شلمح  هک  مهاوخ 

هب نآ  هلیـسو  هب  ای  يوش  تیامح  نایز  زا  نآ  ببـس  هب  ات  يدیرفاین  ار  نآ  هک  مهاوخ  یم  ار  مسفن  شـشخب  وت  زا  نم  يادخ  يا  ( 7)
لیلد نآ ، هیبش  شنیرفآ )  ) رب ببـس  نیدـب  دوش و  تباث  نآ  لثم  ندـیرفآ )  ) رب تتردـق  اـت  يدـیرفآ ، ار  نآ  هکلب  .ییوج  هار  يدوس 

.يدروآ

شا ینیگنـس  هچنآ  رب  میوج  یم  يرای  وت  زا  و  دروآ ، یم  راشف  نم  رب  شلمح  هک  يرادرب  نم  زا  ار  مناهانگ  مهاوخ  یم  وت  زا  و  ( 8)
.هتسکش ارم  تشپ 

منیگنس راب  لّمحت  هب  ار  تتمحر  .شخبب و  ما ، هدرک  دوخ  هب  هک  یملظ  رطاخ  هب  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ( 9)
.تفرگ ارف  ار  نارگمتس  هک  توفع  رایسب  هچ  دیسر و  ناراکدب  هب  هک  تتمحر  رایسب  هچ  سپ  .رامگب 

ناراکاطخ ياه  هاگ  ْنداتفا  زا  ار  وا  دوخ ، تشذـگ  اب  هک  نادرگ  یـسک  هوسا  ارم  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  ( 10)
هب هدیدرگ و  اهر  تمـشخ ، دنب  دیق و  زا  توفع  هطـساو  هب  سپ  .يدناهر  نامرجم ، ياه  بالجنم  زا  دوخ ، قیفوت  هب  و  يدرک ، دـنلب 

.تسا هدش  دازآ  تا ، يرگداد  دنب  زا  تا  یکین  هطساو 

راـکنا ار  وت  تبوقع  یگتـسیاش  هک  یهد ، یم  ماـجنا  یـسک  هراـبرد  ار  نآ  ینک ، نینچ  رگا  وت  هک  یتسرد  هب  نم ، يادـخ  يا  ( 11)
.دناد یمن  اّربم  تماقتنا ، يراوازس  زا  ار  دوخ  سفن  و  دنک ، یمن 

زا شا  يدـیماان  هک  یـسک  و  تسوـت ، زا  شعمط  زا  شیب  وـت ، زا  شـسرت  هک  ینک  یم  راـتفر  نینچ  یـسک  اـب  نم ، يادـخ  يا  ( 12)
هکلب .دشاب  ندروخ  بیرف  يور  زا  شعمط  ای  .دشاب  دـیما  عطق  شا ، يدـیماان  هکنیا  هن  .تسا  ییاهر  هب  شدـیما  زا  رت  مکحم  تاجن ،

.تسا فیعض  شناهانگ  همه  هرابرد  شیاه  لیلد  كدنا و  شیاه  يدب  نایم  شیاه  یکین  هک  تسنآ  يارب 
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، ُهَلـضَف ًادَحَأ  ُعَنمَی  َال  يِّذلأ  ُمیِظَعلا  ّبّرلا  َّکنَِأل  ، َنُومِرجُملا َکنِم  َسَأیَی  َال  َو  َنوُقیّدّـصلا ، َِکب  ّرَتغَی  َال  نَأ  ٌلهَأَف  ِیَِهلإ  اَی  َتنَأ  اّمَأَف  (13)
ِعیِمَج ِیف  َُکتَمِعن  تَشَف  َو  َنِیبوُسنَملا ، ِنَع  َكُؤاَمـسَأ  تَسّدَقَت  َو  َنیِروُکذَملا ، ِنَع  َكُرکِذ  َیلاَعَت  ( 14) .ُهّقَح ٍدَحَأ  نِم  ِیصَقتَسی  َال  َو 

.َنیَِملاَعلا ّبَر  اَی  َِکلَذ  یَلَع  ُدمَحلا  َکَلَف  ، َنِیقُولخَملا
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وت اریز  .دـندرگن  سویأـم  وـت  زا  ناـمرجم  دـنوشن و  رورغم  وـت  هب  نایوگتـسار  هک  يا  هتـسیاش  سپ  نـم ، يادـخ  يا  وـت  اـّما  و  ( 13)
.ینک یمن  بلط  یسک  زا  ار  دوخ  ّقح  دراد و  یمن  زاب  یسک  زا  ار  دوخ  لضف  هک  یتسه  یگرزب  راگدرورپ 

سپ .تسا  هدنکارپ  ناگدیرفآ  همه  رد  تتمعن  تسا و  رت  سّدقم  ناراد  بسن  زا  تیاه  مان  تسا و  رترب  ناگدـش  دای  زا  وت  دای  ( 14)
.نایناهج راگدرورپ  يا  .ساپس  اهنیا  همه  رب  ار  وت 
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َتوَملا َرَکَذ  وَأ  ٌتّیَم ، ِهیَلِإ    َ ِیُعن اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 40)

َال َو  ٍهَعاَس ، َدـَعب  ٍهَعاَس  َماَمِتتـسا  َلّمَُؤن  َال  یّتَح  ِلَمَعلا  ِقدِِـصب  اـّنَع  ُهرّـصَق  َو  ِلَـمَألا ، َلوُط  اَـنِفکا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 1)
َتوَملا ِبِصنا  َو  ِهِروُرُـش ، نِم  اّنِمآ  َو  ِهِروُرُغ ، نِم  اَنمّلَـس  َو  ( 2) ٍمَدَِـقب ٍمَدَـق  َقوُُحل  َال  َو  ٍسَفَِنب ، ٍسَفَن  َلاَّصتا  َال  َو  ٍموَی ، َدـَعب  ٍموَی  َءاَفِیتسا 

یَلَع َُهل  ُصِرَحن  َو  َکَیلِإ ، َریِـصَملا  ُهَعَم  ُئِطبَتـسَن  اًلَمَع  ِلاَمعَألا  ِحـِلاَص  نِم  اََنل  لَـعجا  َو  ( 3) ًاّبِغ َُهل  اَنَرکِذ  لَعَجت  َال  َو  ًابـصَن ، اَنیِدـیَأ  َنَیب 
اَذِإَف ( 4) اَهنِم ُّونّدـلا  ّبُِحن  ِیّتلا  اَنَتّماَح  َو  ِهَیلِإ ، ُقاَتـشَن  يِذـّلأ  اَنََفلأَم  َو  ِِهب ، ُسَنَأن  يِذـّلأ  اَنَـسَنأَم  ُتوَملا  َنوُکَی  یّتَح  َِکب  ِقاَّحللا  ِکشَو 

، َِکتَرِفغَم ِباَوبَأ  نِم  ًابَاب  ُهلَعجا  َو  ِِهتَراَیِِزب ، اَنِزُخت  َال  َو  ِِهتَفاَیِِضب ، اَنِقُشت  َال  َو  ًامِداَق ، ِِهب  اَنِسنآ  َو  ًاِرئاَز ، ِِهب  اَندِعسَأَف  اَِنب  ُهَتلَزنَأ  اَنیَلَع َو  ُهَتدَروَأ 
ِءاَزَج َنِماَض  اَی  َنیّرِصُم ، َال  َنیِصاَع َو  َریَغ  َنِیِبئاَت  ، َنیِهِرکَتـسُم َریَغ  َنیِِعئاَط  ، َنّیلاَض َریَغ  َنیِدَتهُم  اَنتِمَأ  (5) َِکتَمحَر ِحِیتاَفَم  نِم  ًاحاَتفِم  َو 

.َنیِدِسفُملا ِلَمَع  َِحلصَتسُم  َو  َنِینِسحُملا ،
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درک یم  دای  ار  گرم  ای  دیسر  یم  وا  هب  یسک  گرم  ربخ  هک  یماگنه  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (40)و 

ات نک ، هاتوک  اـم  زا  ار  نآ  نیتسار ، لـمع  اـب  رادزاـب و  زارد  يوزرآ  زا  ار  اـم  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ ، ( 1)
ندمآ مه  یپ  رد  یسفن و  هب  ار  یسفن  یگتسویپ  يزور و  زا  سپ  ار  يزور  نتفای  یتعاس و  زا  سپ  ار  یتعاس  ندرک  مامت  هک  اجنادب 

.مینکن وزرآ  یماگ ، هب  ار  یماگ 

ام يارب  ار  شندرک  دای  هاگهگ  رادب و  مسجم  ام  يور  شیپ  ار  گرم  زاس و  نمیا  شرورـش  زا  هد و  یتمالـس  شبیرف  زا  ار  ام  و  ( 2)
.هدن رارق 

صرح وت  هب  ندیـسر  دوز  هب  میرامـش و  دـنُک  ار  وت  يوس  هب  تشگزاـب  نآ  اـب  هک  هد  رارق  اـم  يارب  یلمع  هتـسیاش ، لاـمعا  زا  و  ( 3)
میقاتـشم و نآ  يوـس  هب  هک  دـشاب  یتـفلا  لـحم  میریگ و  سنا  نآ  هب  هک  دـشاب  یـسنا  لـحم  اـم  يارب  گرم  هک  ییاـج  اـت  .مـیزرو 

.میراد تسود  ار  وا  هب  ندش  کیدزن  هک  دشاب  ام  کیدزن  دنواشیوخ  دننامه ) )

نآ هب  ار  ام  .نادرگ و  دنمتداعـس  نآ  ترایز  هب  ار  ام  يدروآ ، دورف  ام  رب  ار  نآ  يدومن و  دراو  ام  دزن  ار  نآ  هک  یماـگنه  سپ  ( 4)
تـشزرمآ ياهرد  زا  يرد  ار  نآ  زاسن و  راوخ  ار  ام  شرادید  زا  .نکفیم و  تواقـش  هب  ار  ام  وا  زا  ییاریذپ  رد  .هد و  سنا  دراو  هزات 

.هد رارق  تتمحر  ياهدیلک  زا  يدیلک  و 

شاداپ نماض  يا  .ناریمب  هدـننک ، رارـصا  راکهنگ و  ریغ  ناگدـننک  هبوت  رابجا ، یب  ِنارادرب  نامرف  و  هارمگان ، ِناگتفای  هر  ار  اـم  ( 5)
.ناراکهبت لمع  حالصا  ناهاوخ  ناراکوکین و 
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ِهَیاَقِولا ِرتّسلا َو  ِبَلَط  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 41)

ِینُمَـست َال  َو  َِکتّنَج ، َهَحُوبُحب  ِیِنللَحأ  َو  َِکتَمحَر ، َعِراَشَم  ِینِدرَوأ  َو  َِکتَماَرَک ، َداَهِم  ِینِـشرَفأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 1)
فِشکَت َال  َو  ِیمُوتَکم ، زِرُبت  َال  َو  ُتبَسَتکا ، اَِمب  ِینِـشقَُانت  َال  ُتحَرَتجا َو  اَِمب  ِیّنـصَاُقت  َال  َو  ( 2) .َکنِم ِهَبیَخلِاب  ِینِمرَحت  َال  َو  َکنَع ، ّدّرلِاب 

ِوطا َو  ًاراَع ، ّیَلَع  ُهُرشَن  ُنوکَی  اَم  مُهنَع  ِفخَأ  (3) ِيَرَبخ ِإَلَملا  ِنُویُع  یَلَع  ِنلُعت  َال  َو  ِیَلَمع ، ِفاَصنِإلا  ِناَزیِم  یَلَع  لِمَحت  َال  َو  ِيرُوتَسم ،
ِینّهَجو َو  ِنیِمَیلا ، ِباَحصَأ  ِیف  ِینِمظنا  َو  َِکناَرفُِغب ، ِیَتمَاَرک  لِمکَأ  َو  َِکناَوضِِرب ، ِیَتَجَرد  فّرَـش  (4) ًاراَنَش َكَدنِع  ُِینِقُحلی  اَم  مُهنَع 

.َنیَِملاَعلا ّبَر  َنیِمآ  ، َنیِِحلاّصلا َِسلاَجَم  ِیب  رُمعا  َو  َنیِِزئاَفلا ، ِجوَف  ِیف  ِینَلعجا  َو  َنِینِمآلا ، ِِکلاَسَم  ِیف 
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( رفیک هانگ و  زا   ) يرادهگن یشوپ و  هدرپ  تساوخرد  رد  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (41)و 

روآرد و تتمحر  ياهروخـشبآ  رد  ارم  رتسگب و  نم  يارب  ار  تتمارک  ياهرتسب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 1
.نکن مورحم  ارم  دوخ ، زا  يدیماان  هب  زاسن و  راوخ  ارم  ما ، هنیس  رب  ندز  در  تسد  اب  هد و  ياج  تتشهب  نایم  رد  ارم 

( بیع  ) نکم و راکـشآ  ار  مزار  ریگم و  تخـس  نم  رب  مدرک ، بسک  هچنآ  هب  نکن و  صاـقت  مداد ، ماـجنا  هچنآ  رطاـخ  هب  ارم  و  ( 2)
.نکن ینلع  ناگرزب  مشچ  شیپ  رد  ارم  یگنوگچ ) و   ) لاح راذگن و  فاصنا  يوزارت  رد  ار  ملمع  زاسن و  نایامن  ار  ما  هدیشوپ 

.ناشوپب نانآ  زا  دناسر ، یم  یتشز  هب  ارم  وت  دزن  هچنآ  نک و  ناهنپ  نانآ  زا  ار ، دشاب  یم  نم  گنن  هیام )  ) شراشتنا هچنآ  ( 3)

روآرد و تسار  تسد  نارای  تعامج  رد  ارم  نادرگ و  لماک  ارم  تمارک  تشزرمآ ، هب  هد و  تفارش  تیدونشوخ ، هب  ارم  هجرد  ( 4)
تباجا .زاس  دابآ  نم  هلیسو  هب  ار  ناگتـسیاش  سلاجم  هد و  رارق  ناراگتـسر  هورگ  رد  تسرفب و  ناگدش  نمیا  ياه  هار  يوس  هب  ارم 

.نایناهج راگدرورپ  امرف ،
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ِنآرُقلا ِمتَخ  َدنِع  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 42)

ٍثیِدَـح ّلُک  یَلَع  ُهَتلّـضَف  َو  ُهَتلَزنَأ ، ٍباَـتِک  ّلُـک  یَلَع  ًاـنِمیَهُم  ُهَتلَعَج  َو  ًارُون ، ُهَتلَزنَأ  يِذـّلأ  َکـِباَتِک  ِمتَخ  یَلَع  ِیَنتَنَعأ  َکـّنِإ  ّمُهّللأ  ( 1)
َو اًلیِـصفَت ، َكِداَبِِعل  ُهَتلّـصَف  ًاباَتِک  َکِماَکحَأ َو  ِِعئاَرَـش  نَع  ِِهب  َتبَرعَأ  ًانآُرق  َو  َکِماَرَح ، َِکلاَلَح َو  َنَیب  ِِهب  َتقَرَف  ًاناَقُرف  َو  ( 2  ) .ُهَتصَصَق

نَِمل ًءاَفِش  َو  ِهِعاَّبتِاب ، َِهلاَهَجلا  َِهلاَلّـضلا َو  ِمَلُظ  نِم  ِيَدتَهن  ًارُون  ُهَتلَعَج  َو  ( 3) .اًلیِزنَت ِِهلآ  ِهیَلَع َو  َُکتاَوَلَـص  ٍدّمَُحم  َکِّیبَن  یَلَع  ُهَتلَزنَأ  ًایحَو 
ٍهاََجن َمَلَع  َو  ُُهناَهُرب ، َنیِدِهاّشلا  ِنَع  ُأَفطَی  َال  يًدُه  َرُون  َو  ُُهناَِسل ، ّقَحلا  ِنَع  ُفیِحَی  َال  ٍطِسق  َناَزیِم  َو  ِهِعاَِمتسا ، َیلِإ  ِقیِدصّتلا  ِمَهَِفب  َتَصنَأ 

َتلّهَـس َو  ِِهتَواَِلت ، یَلَع  َهَنوُعَملا  اَنَتدَـفَأ  ذِإَـف  ّمُهّللأ  ( 4) .ِِهتَمـصِع ِهَورُِعب  َّقلَعَت  نَم  ِتاَکَلَهلا  ِيدَـیأ  ُلاَنَتال  َو  ِِهتّنُـس ، َدـصَق  ّمَأ  نَم  ّلِضَی  اـَل 
ِراَرقِإلا َیلِإ  ُعَزفَی  َو  ِِهتاَیآ ، ِمَکحُِمل  ِمِیلـسّتلا  ِداَِقتعِاب  ََکل  ُنیِدَـی  َو  ِِهتَیاَـعِر ، ّقَح  ُهاَـعرَی  نّمِم  اَـنلَعجاَف  ، ِِهتَراَـبِع ِنسُِحب  اَِنتَنِـسلَأ    َ ِیـسَاَوج

.ِِهتاَنَّیب ِتاَحَضُوم  َو  ِهِِهباَشَتُِمب ،
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نآرق همه ) ندناوخ   ) ِندناسر نایاپ  هب  ماگنه  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (42)و 

رب ار  نآ  يدرک و  لزان  رون  ناونع  هب  ار  نآ  هک  یباتک )  ) ناـمه يدومرف ، يراـی  تباـتک  متخ  رب  ارم  وت  هک  یتسرد  هب  ادـنوادخ  ( 1)
.يداد يرترب  يا ، هدرک  تیاکح  هک  ینخس  ره  رب  ار  نآ  يداد و  رارق  هاوگ  يا ، هدرک  لزان  هک  یباتک  ره 

ياـه هار  نآ  اـب  هـک  ینآرق  .يدرک و  ادـج  تـمارح  لـالح و  نـیب  نآ  هلیــسو  هـب  هـک  يداد ) رارق   ) يا هدـننک  ادـج  ار ) نآ   ) و ( 2)
رب وت  ياهدورد  هک   - دّمحم تربمایپ  رب  هک  ییحو  يدومن و  نایب  لیصفت  اب  تناگدنب  يارب  هک  یباتک  یتخاس و  نشور  ار  تماکحا 

.يدومرف لزان  جیردت  هب  داب - شنادناخ  وا و 

مهف و اب  هک  یـسک  يارب  افـش  میبای و  هر  ینادان  یهارمگ و  ياه  یکیرات  زا  نآ ، زا  يوریپ  اـب  اـم  هک  يداد  رارق  يرون  ار  نآ  و  ( 3)
هک یتیادـه  رون  و  دور ، یمن  ههاریب  هب  یتسار  زا  شا  هناـبز  هک  یلدـع  يوزارت  و  دومن ، شعامتـسا  داد و  ارف  شوگ  نآ  هب  قیدـصت 
هک ره  دوش و  یمن  هارمگ  دنک ، نآ  شور  هار و  دـصق  سک  ره  هک  یتاجن  هناشن  دوش و  یمن  شوماخ  نادـهاش ، دـید )  ) زا شناهرب 

.دسر یمن  وا  هب  تکاله  تسد  دز ، گنچ  نآ  تمصع  زیواتسد  هب 

ار ام  سپ  يدرک ، مرن  شترابع  ییوکین  هب  ار  ام  نشخ  ياه  نابز  يدومن و  يرای  شتوالت  رب  ار  ام  هک  یماگنه  سپ  ادـنوادخ ، ( 4)
دننک و یم  يرادنید  نآ ، مکحم  تایآ  ربارب  رد  میلست  داقتعا و  اب  دننک و  یم  تیاعر  دیاب  هک  نانچنآ  ار  نآ  هک  هد  رارق  یناسک  زا 

.دنهد یم  رارق  شنشور  لیالد  هباشتم و  تایآ )  ) هب رارقا  هانپ  رد  ار  دوخ 
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اَنَتلّضَف َو  ًارّـسَفُم ، ُهَملِع  اَنَتثّرَو  َو  اًلّمَکُم ، ِِهِبئاَجَع  َملِع  ُهَتمَهلَأ  َو  اًلَمُجم ، ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهّللا  یّلَـص  ٍدّمَُحم  َکِّیبَن  یَلَع  ُهَتلَزنَأ  َّکنِإ  ّمُهّللأ  ( 5)
ُهَفَرَش َو َِکتَمحَِرب  اَنَتفّرَع  َو  ًهَلَمَح ، َُهل  اََنبُوُلق  َتلَعَج  اَمَکَف  ّمُهّللأ  ( 6) .ُهَلمَح قُِطی  َمل  نَم  َقوَف  اَنَعَفرَِتل  ِهیَلَع  اَنَتیّوَق  َو  ُهَملِع ، َلِهَج  نَم  یَلَع 

ِیف ّکّـشلا  اَنَـضِراَُعی  اـَل  یّتَح  َكِدـنِع  نِم  ُّهنَأـِب  ُفِرَتعَی  نّمِم  اَـنلَعجا  َو  َُهل ، ِناّزُخلا  ِِهلآ  یَلَع  َو  ِِهب ، ِبیِطَخلا  ٍدّـمَُحم  یَلَع  ّلَـصَف  ، ُهَلـضَف
َنِم ِيوَأـی  َو  ِهـِلبَِحب ، ُمِـصَتعَی  نّـمِم  اَـنلَعجا  َو  ِهـِلآ ، ٍدـّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُـهّللأ  ( 7) .ِهِقیِرَط ِدـصَق  نَع  ُغـیّزلا  اَـنَِجلَتخَی  اـَل  َو  ِهِقیِدـصَت ،

َال َو  ِهِحاَبصِِمب ، ُِحبصَتسَی  َو  ِهِراَفسَأ ، ِجّلَبَِتب  ِيَدتَقی  َو  ِهِحاَبَـص ، ِءوَِضب  ِيَدتَهی  َو  ِهِحاَنَج ، ّلِظ  ِیف  ُنُکـسَی  َو  ِِهلِقعَم ، ِزرِح  َیلِإ  ِتاَِهباَشَتُملا 
ٍدّمَُحم یَلَع  ّلَصَف  ، َکَیلِإ اَضّرلا  َُلبُس  ِِهلِآب  َتجَهنَأ  َو  َکیَلَع ، َِهلَالّدِلل  ًامَلَع  ًادّمَُحم  ِِهب  َتبَصَن  اَمَک  ّمُهّللأ َو  ( 8) .ِهِریَغ ِیف  يَدُهلا  ُسِمَتلَی 
ِهَصرَع ِیف  َهاَّجنلا  ِِهب  يَزُجن  ًابَبَس  َو  ِهَماَلّسلا ، ّلَحَم  َیلِإ  ِهِیف  ُجُرعَن  ًامّلُس  َو  ِهَماَرَکلا ، ِلِزاَنَم  ِفَرـشَأ  َیلِإ  اََنل  ًهَلیِـسَو  َنآرُقلا  ِلَعجا  َو  ِِهلآ ، َو 

اََنل بَه  َو  ِراَزوَألا ، َلِقث  اّنَع  ِنآرُقلِاب  طُـطحا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 9) .ِهَماَقُملا ِراَد  ِمیِعَن  یَلَع  اَِهب  ُمَدـقَن  ًهَعیِرَذ  َو  ِهَماَـیِقلا ،
اَِنب َوُفقَت  َو  ِهِریِهطَِتب ، ٍسَنَد  ّلُک  نِم  اَنَرّهَُطت  یّتَح  ِراَهّنلا  َفاَرطَأ  ِلیّللا َو  َءاَنآ  ِِهب  ََکل  اُوماَق  َنیِّذلا  َراَثآ  اَِنب  ُفقا  َو  ِراَربَألا ، ِِلئاَمَـش  َنسُح 

.ِهِروُرُغ ِعَدُِخب  مُهَعَطقَیَف  ِلَمَعلا  ِنَع  ُلَمَألا  ُمِهِهُلی  َمل  َو  ِهِرُوِنب ، اوُءاَضَتسا  َنیِّذلا  َراَثآ 
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ملع يدرک و  لزان  حرش  لیصفت و  نودب  داب ،- شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک   - دّمحم تربمایپ  رب  ار  نآرق  وت  انامه  ادنوادخ  ( 5)
ملع هب  هک  یـسک  رب  ار  ام  يداد و  ثرا  ام  هب  هدـش ، ریـسفت  ار  نآ  ملع  يدرک و  ماهلا  وا  هب  لماک ، تروص  هب  ار  شیاـه  یتفگـش  هب 

، تشادـن ار  نآ  لّمحت  تقاط  هک  یـسک  رب  ببـس  نیدـب  ات  يداد ، تّوق  نآ  تفاـیرد )  ) رب ار  اـم  يدیـشخب و  يرترب  دوب ، ناداـن  نآ 
.یشخب تعفر 

، یتخومآ ام  هب  ار  نآ  تلیـضف  تفارـش و  دوخ  تمحر  هب  و  يداد ، رارق  نآ  لماح  ار  ام  ياـه  لد  هک  ناـنچمه  سپ  ادـنوادخ ، ( 6)
یم فارتعا  هک  هد  رارق  یناـسک  زا  ار  اـم  تسرف و  دورد  نآ ، ناراد  هنیجنگ  شنادـناخ ، رب  دـنار و  نخـس  نآ  اـب  هک  دّـمحم  رب  سپ 

.دزاسن ادج  شتسار  هار  زا  ار  ام  یفارحنا  دوشن و  ام  قیدصت  رادولج  یّکش  ات  .تسوت  بناج  زا  نآرق  هکنیا ؛ هب  دننک 

هب تاهباشتم  زا  دننز و  یم  گنچ  نآ  نامـسیر  هب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ ، ( 7)
ییانـشور شـشخرد  هب  دنبای و  یم  هار  شهاگحبـص  رون  اب  دـنوش و  یم  نکاس  نآ  لاب  هیاس  رد  دـنرب و  یم  هانپ  شمکحم  هاگهانپ 

.دنیوج یمن  ار  تیاده  نآ  ریغ  رد  دنزورفا و  یم  ینشور  نآ ، غارچ  رون  زا  دننک و  یم  ادتقا  نآ 

ياه هار  شنادناخ ، هلیـسو  هب  يدومن و  بصن  دوخ  هب  ییامنهار  يارب  يا  هناشن  ار  دّمحم  نآرق ، هلیـسو  هب  هک  نانچ  ادنوادخ و  ( 8)
فیرش هب  ندیسر  ببـس  ام  يارب  ار  نآرق  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  یتخاس ، راکـشآ  ار  دوخ  يوس  هب  يدونـشوخ 

تمایق و هصرع  رد  تاجن  تروص  هب  ام  شاداپ  زیواتـسد  و  تمالـس ، لحم  هب  ناـمجورع  يارب  یناـبدرن  تمارک و  ياـه  لزنم  نیرت 
.هد رارق  تماقا ، يارس  ِتمعن  رب  ام  نداهن  مدق  يارب  يا  هلیسو 

ياـهوخ ییاـبیز  زیر و  ورف  اـم  زا  ار  ناـهانگ  ینیگنــس  نآرق ، تـمظع )  ) هـب تـسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 9)
ات دنتـشاد ، اپ  هب  وت  يارب  ار  نآرق  زور ، فارطا  بش و  ياه  تعاس  رد  هک  نادرگ  یناسک  یپ  رد  ار  ام  شخبب و  ام  هب  ار  ناراکوکین 

نانآ وزرآ ، دنتسج و  ینشور  نآ ، رون  زا  هک  ینادرگ  یناسک  یپ  رد  ار  ام  ینک و  كاپ  یگدولآ  ره  زا  ار  ام  نآ ، یگدننک  كاپ  هب 
.درادزاب شا  هدنبیرف  ياه  گنرین  اب  ار  اهنآ  ات  درکن  مرگرس  کین )  ) راک زا  ار 
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، ًاسِراَح ِسِواَسَولا  ِتاَرَطَخ  ِناَطیّـشلا َو  ِتاَغََزن  نِم  َو  ًاِسنُوم ، ِیلَاّیللا  ِمَلُظ  ِیف  اََنل  َنآرُقلا  ِلَعجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 10)
ِماَثآلا ِفاَِرتقا  ِنَع  اَنِحِراَوَِجل  َو  ًاسِرُخم ، ٍهَفآ  اَم  ِریَغ  نِم  ِلِطاَبلا  ِیف  ِضوَخلا  ِنَع  اَِنتَنِـسلَِأل  َو  ًاِسباَح ، ِیـصَاَعملا  َیلِإ  اَِهلقَن  نَع  اَنِماَدـقَِأل  َو 
ُلاَبِجلا ِتَفُعَـض  ِیّتلا  ِِهلاَثمَأ  َرِجاَوَز  َو  ِِهِبئاَجَع ، َمهَف  اَِنبُوُلق  َیلِإ  َلِصُوت  یّتَح  ًارِـشاَن ، ِراَِبتعِالا  ِحّفَـصَت  نِم  اـّنَع  ُهَلفَغلا  ِتَوَط  اَِـمل  َو  ًارِجاَز ،
ِتاَرَطَخ ِهـِب  بُـجحا  َو  اـَنِرِهاَظ ، َحاَلـَـص  ِنآرُقلاـِب  مِدَأ  َو  ِهـِلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُـهّللأ  ( 11) .ِِهلاَِمتحا ِنَع  اَِهَتباَلَـص  یَلَع  ِیـسَاّورلا 

َکیَلَع ِضرَعلا  ِِفقوَم  ِیف  ِِهب  ِورَأ  َو  اَنِرُومُأ ، َرَشَتنُم  ِِهب  عَمجا  َو  اَنِراَزوَأ ، َِقئاَلَع  اَِنبُوُلق َو  َنَرَد  ِِهب  لِسغا  َو  اَنِِرئاَمَض ، ِهّحِـص  نَع  ِسِواَسَولا 
نِم اَنَتّلَخ  ِنآرُقلِاب  ُربجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 12) .اَنِروُُشن ِیف  ِرَبکَألا  ِعَزَفلا  َموَی  ِناَمَألا  َلَلُح  ِِهب  اَنُـسکا  َو  اـَنِرِجاَوَه ، َأَـمَظ 
نِم ِِهب  اَنمِصعا  َو  ِقاَلخَألا ،   َ ِینَاَدم َهَمُومذَملا َو  َِبئاَرّضلا  ِِهب  اَنبّنَج  َو  ِقاَزرَألا ، ِهَعَـس  َبصِخ  ِشیَعلا َو  َدَغَر  ِِهب  اَنَیلِإ  قُس  َو  ِقاَلمِإلا ، ِمَدَع 

ّيَدَـعت َکِطخُـس َو  نَع  اَینّدـلا  ِیف  اََـنل  َو  ًادـِئاَق ، َکـِناَنِج  َکـِناَوضِر َو  َیلِإ  ِهَماَـیِقلا  ِیف  اََـنل  َنوُکَی  یّتَـح  ِقاَـفّنلا  ِیعَاَود  ِرفُکلا َو  ِهّوُه 
ِنآرُقلِاب نّوَه  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 13) .ًادِهاَش ِهِماَرَح  ِمیِرَحت  ِِهلاَلَح َو  ِلِیلحَِتب  َكَدنِع  اَِمل  َو  ًاِدئاَذ ، َكِدوُدُح 

ُکَلَم یّلََجت  ٍقاَر َو  نَم  َلِیق  َو  ِیقَاّرتلا َ،  ُسوُفّنلا  ِتَغََلب  اَذِإ  ِجِراَشَحلا  َفُداََرت  َو  ِنِینَألا ، َدهَج  َو  ِقاَیّسلا ، َبرَک  اَنِـسُفنَأ  یَلَع  ِتوَملا  َدنِع 
َهَموُمـسَم ًاسأَک  ِتوَملا  ِفاَعُذ  نِم  اََهل  َفاَد  َو  ِقاَرِفلا ، ِهَشحَو  ِمُهـسَِأب  اَـیاَنَملا  ِسوَق  نَع  اَـهاَمَر  َو  ِبُویُغلا ، ِبُجُح  نِم  اَهِـضبَِقل  ِتوَملا 

ِموَی ِتاَقیِم  َیلِإ  يَوأَملا    َ ِیه ُرُوبُقلا  َِتناَک  َو  ِقاَنعَألا ، ِیف  َدـِئاَلَق  ُلاَمعَألا  ِتَراَص  َو  ٌقاَلِطنا ، ٌلیِحَر َو  ِهَرِخـآلا  َیلِإ  اـّنِم  اـَنَد  َو  ِقاَذَـملا ،
ِقاَّلتلا
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ناطیـش ياه  هسوسو  زا  ام  نابهگن  بش و  ياه  یکیرات  رد  ام  سنوم  ار  نآرق  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 10)
یب لطاب ، رد  نتفرورف  زا  نامیاه  نابز  هدـنروآ  دـنب  و  ناهانگ ، يوس  هب  تکرح  زا  ام  ياه  ماـگ  رادـهگن  و  دـب ، ياـه  هشیدـنا  زا  و 

ات .هد  رارق  دناشوپ ، یم  ام  دـید  زا  تلفغ  هک  ییاهدـنپ  رـشان  و  ناهانگ ، ماجنا  زا  ام  ياه  مادـنا  يارب  عنام  و  دـشاب ، يرامیب  زا  هکنآ 
ام ياه  لد  هب  دـنناوتان ، نآ  لّمحت  زا  ناشیمکحم  اب  راوتـسا  ياه  هوک  هک  ار  شا  هدـنراد  زاب  ياه  لـثَم  نآ و  ياـه  یتفگـش  كرد 

.یناسرب

ار زیگنا  هسوسو  ياه  هرطاخ  نآ  اب  نادرگ و  ماوداب  ار  ام  کین  ِرهاظ  نآرق  اب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 11)
ار ام  هدـنکارپ  ياهراک  نآ  اب  يوشب و  ار  نامناهانگ  ياه  یگتـسباو  نامیاه و  لد  یکرچ  نآ  هلیـسو  هب  رادزاب و  ام  ملاـس  نورد  زا 
رد ار  اـم  نآ  اـب  اـمرف و  باریـس  تسوـت ، هاگـشیپ  رد  هـک  یهاـگیاج  رد  مرگ  ياـهاج  رد  ار  اـم  دـیدش  یگنـشت  نآ  اـب  روآ و  درگ 

.ناشوپب ناما  ياه  هماج  هب  میروآ ، یمربرس  اهربق  زا  هک  یماگنه  زور ، نیرت  كانمهس 

هلیـسو هب  نک و  ناربج  يدنمزاین  نتـشادن  هب  ار  ام  یتسدگنت  نآرق ، هلیـسو  هب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ ، ( 12)
، تسپ قالخا  هدـیهوکن و  ياه  يوخ  زا  ار  ام  نآ  اب  هدـب و  قوس  ام  يوس  هب  ار  ناوارف  ياه  يزور  هعـسوت  یگدـنز و  شیاسآ  نآ ،

وت يدونشوخ  يوس  هب  ام  رادولج  تمایق  رد  ات  .رادهگن  ییورود  ياه  هزیگنا  رفک و  لادوگ  رد ) طوقـس   ) زا ار  ام  نآ  اب  .نک و  رود 
شلالح نتـسناد  لالح  هب  تسوت  دزن  هچنآ  هب  ام  دهاش  و  تدودح ، زا  زواجت  وت و  مشخ  زا  ام  هدنرادزاب  ایند  رد  و  تیاه ، تشهب  و 

.دشاب شمارح ، ندرمش  مارح  و 

هـسانرخ هلان و  یتخـس  ندنک و  ناج  يراوشد  گرم ، ماگنه  نآرق  هلیـسو  هب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 13)
؟ بیبط تساجک  دنیوگ : یم  دـسر و  یم  هاگولگ  هب  اه  ناج  هک  نامز  نآ  نادرگ ، ناسآ  ام  رب  ار  ندـنک  ناج  نامز  یپرد  یپ  ياه 

هناشن اهوزرآ  نامک  زا  ییادـج  تشحو  ياهریت  اب  ار  نآ  ددرگ و  راکـشآ  اه  یناهنپ  ياـه  هدرپ  زا  نآ  نتفرگ  يارب  گرم  هتـشرف  و 
هب ام  نتفر  ندرک و  چوک  دزاس و  هتخیمآ  تسا - دولآرهز  نآ  ندیـشچ  هک   - گرم نارکوش  زا  یماج  اه ،) ناـج   ) نآ يارب  دریگ و 

.دشاب ندنام  هاگیاج  تمایق ، ماگنه  ات  اهروگ  .ددرگ و  اه  ندرگ  رد  ياهدنب  ندرگ  لامعا ، دوش و  کیدزن  رگید  ناهج 
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ِقاَِرف َدـَعب  َرُوبُقلا  ِلَعجا  َو  يَّرثلا ، ِقاَبطَأ  َنَیب  ِهَماَقُملا  ِلوُط  َو  یَِلبلا ، ِراَد  ِلُولُح  ِیف  اََـنل  كِراـَب  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 14)
ِنآرُقلِاب مَحرا  َو  ( 15) .اَنِماَثآ ِتاَِقبوُِمب  ِهَماَیِقلا  ِيِرضَاح  ِیف  اَنحَضفَت  َال  َو  اَنِدِحاَلَم ، ِقیِـض  ِیف  َِکتَمحَِرب  اََنل  حَسفا  َو  اَِنلِزاَنَم ، َریَخ  اَینّدلا 

ِِهب ّتبَث  َو  اَنِماَقَم ، ّلُذ  َکیَلَع  ِضرَعلا  ِِفقوَم  ِیف 

ِهَماَیِقلا َو َموَی  ٍبرَک  ّلُک  نِم  ِِهب  اَنَّجن  َو  اَنِرُوُبق ، َفَدُس  ِثعَبلا  َلبَق  ِِهب  رَّون  َو  اَنِماَدقَأ ، ََللَز  اَهیَلَع  ِزاَجَملا  َموَی  َمّنَهَج  ِرـسِج  ِباَرِطـضا  َدنِع 
َنِینِمؤُملا ِروُدُـص  ِیف  اََنل  لَعجا  َو  ِهَماَدـّنلا ، ِهَرـسَحلا َو  ِموَی  ِیف  ِهَمَلّظلا  ُهوُجُو  ّدَوسَت  َموَی  اَنَهوُجُو  ضَّیب  َو  ( 16) ِهّماّطلا ِموَی  ِلاَوهَأ  ِِدئاَدَش 

َحَـصَن َو  َكِرمَِأب ، َعَدَـص  َو  َکََتلاَسِر ، َغَّلب  اَمَک  َِکلوُسَر  َكِدـبَع َو  ٍدّـمَُحم  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 17) .ًادَـکَن اَنیَلَع  َهاَیَحلا  ِلَعَجت  اـَل  َو  ًاّدُو ،
َو ًهَعاَفَـش ، َکـنِم  مُهَنَکمَأ  َو  ًاـِسلجَم ، َکـنِم  َنیِّیبّنلا  َبَرقَأ  ِهَماَـیِقلا  َموَی  ِِهلآ  یَلَع  ِهیَلَع َو  َُکتاَوَلَـص  اَـنِّیبَن  لَـعجا  ّمُهّللأ  ( 18  ) .َكِداَبِِعل

لّقَث َو  ُهَناَهُرب ، مّظَع  َو  ُهَناَیُنب ، فّرَـش  َو  ٍدّـمَُحم ، ِلآ  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 19) .ًاهاَج َكَدنِع  مُهَهَجوَأ  َو  ًاردَـق ، َكَدـنِع  مُهّلَجَأ 
ذُخ ِِهتِّلم َو  یَلَع  اَنّفََوت  َو  ِِهتّنُـس ، یَلَع  اَِنیحَأ  َو  ( 20) ُهَتَجَرَد عَفرا  َو  ُهَرُون ، ِّمتَأ  َو  ُهَهجَو ، ضَّیب  َو  ُهَتَلیِـسَو ، بّرَق  َو  ُهَتَعاَفَـش ، لّبَقَت  َو  ُهَناَزیِم ،

ِهِسأَِکب اَنِقسا  َو  ُهَضوَح ، اَندِروَأ  َو  ِِهتَرمُز ، ِیف  اَنرُشحا  َو  ِِهتَعاَط ، ِلهَأ  نِم  اَنلَعجا  َو  ُهَلِیبَس ، اَِنب  ُکلسا  َو  ُهَجاَهنِم ، اَِنب 
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كاخ ياه  هقبط  نایم  رد  ینالوط  ندنام  و  ربق )  ) ندیسوپ هناخ  رد  ندمآ  دورف  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 14)
ام يارب  ار  نامیاهدحل  یگنت  تتمحر ، هب  .هد و  رارق  ام  ياه  هناخ  نیرتهب  ایند ، زا  قارف  زا  سپ  ار  اهربق  نادرگ و  كرابم  ام  يارب  ار 

.نکن اوسر  تمایق ، ِنارضاح  ربارب  رد  نام ، هدننک  كاله  ناهانگ  اب  ار  ام  نادرگ و  داشگ 

لپ ندـیزرل  ماـگنه  نک و  محر  اـم  يراوـخ  رب  میوـش ، یم  هضرع  تهاگـشیپ  هب  هک  نداتـسیا  ياـج  رد  نآرق ، تکرب )  ) هـب و  ( 15)
، ندـش هتخیگنارب  زا  شیپ  نادرگ و  اـجرباپ  نآ  هلیـسو  هـب  ار  اـم  ياـه  ماـگ  شزغل  مـینک ، یم  روـبع  نآ  رب  هـک  زور  نآ  رد  خزود ،

نآ هلیـسو  هب  تمایق ، زور  تخـس  ياه  سرت  زا  یهودـنا و  ره  زا  زیخاتـسر  زور  رد  ار  ام  زاس و  نشور  نآ  اب  ار  نامیاهربق  یکیرات 
.هد تاجن 

ار ام  یتسود  نادرگ و  دیفس  ار  ام  ياهراسخر  دوش ، یم  هایس  نارگمتس  ياه  هرهچ  هک  يزور  ینامیشپ ، ترسح و  زور  رد  و  ( 16)
.نادرگن راوشد  ام  رب  ار  یگدنز  هد و  رارق  نانمؤم ، ياه  هنیس  رد 

نایب اسر  يادص  اب  ار  تنامرف  درک و  غالبا  ار  وت  تلاسر  هکنانچمه  .تسرف  دورد  تا  هداتسرف  دوخ و  هدنب  دّمحم  رب  ادنوادخ  ( 17)
.درک تحیصن  ار  تناگدنب  درک و 

دوخ و سلجم  رد  ناربمایپ  نیرت  کیدزن  زیخاتـسر ، زور  داب - شنادـناخ  رب  وا و  رب  وت  ياهدورد  هک   - ار اـم  ربماـیپ  ادـنوادخ  ( 18)
.هد رارق  دوخ  دزن  نانآ  نیرت  دنموربآ  و  دوخ ، دزن  اهنآ  نیرت  راوگرزب  ناشیا و  ناگدننک  تعافش  نیرت  هبترم  دنلب 

نیگنـس ار  شنازیم  شخب و  تمظع  ار  وا  ناهرب  هد و  تفارـش  ار  وا  داینب  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 19)
.نادرگ عیفر  ار  شا  هجرد  زاس و  لماک  ار  شرون  امرف و  شدیفسور  امن و  کیدزن  ار  شزیواتسد  ریذپب و  ار  وا  تعافش  نادرگ و 

وا ناربنامرف  زا  ربب و  وا  هار  هب  ار  ام  هد و  ریِـس  وا  نشور  هار  رد  ار  ام  نامناریمب و  وا  نیئآ  رب  رادـب و  هدـنز  وا  ّتنـس  رب  ار  اـم  و  ( 20)
.زاس نامباریس  وا  ماج  زا  نک و  نامدراو  وا  ضوح  هب  نک و  روشحم  وا  هورگ  رد  ار  ام  هد و  نامرارق 
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َو ٍهَعِـساَو ، ٍهَمحَر  وُذ  َّکنِإ  ، َِکتَماَرَک َِکلـضَف َو  َكِریَخ َو  نِم  ُلُمأَی  اَم  َلَضفَأ  اَِهب  ُهُغّلَُبت  ًهاَلَـص  ، ِِهلآ ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّمُهّللأ  ّلَـص  َو  ( 21)
َتیَزَج اَم  َلَضفَأ  ، َِکلِیبَس ِیف  َدَـهاَج  َو  َكِداَبِِعل ، َحَـصَن  َو  َِکتاَیآ ، نِم  يّدَأ  َو  َکـِتَالاَسِر ، نِم  َغَّلب  اَِـمب  ِهِزجا  ّمُهّللأ  ( 22) .ٍمیِرَک ٍلضَف 

.ُُهتاَکََرب ِهّللا َو  ُهَمحَر  َنیِرِهاّطلا َو  َنِیبّیّطلا  ِِهلآ  یَلَع  ِهیَلَع َو  ُماَلّسلا  َو  َنیَفَطصُملا ، َنِیلَسرُملا  َِکئاَِیبنَأ  َو  َنِیبّرَقُملا ، َِکتَِکئاَلَم  نِم  ًادَحَأ 
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، دراد وزرآ  هک  یتـمارک  لـضف و  ریخ و  نـیرترب  هـب  ار  وا  نآ  اـب  هـک  يدورد  .تـسرف  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 21)
.یتسه نامیرک  ششخب  هدرتسگ و  تمحر  ياراد  وت  هک  .یناسرب 

وت هار  رد  درک و  تحیـصن  ار  تناگدـنب  دـناسر و  ار  تیاه  هیآ  دومن و  غـالبا  ار  وت  ياـه  ماـیپ  هکنیا  ببـس  هب  ار  وا  ادـنوادخ  ( 22)
.يداد و تا  هدیزگرب  هدش  هداتـسرف  ناربمایپ  دوخ و  کیدزن  ناگتـشرف  زا  یکی  هب  هک  یـشاداپ  نیرتهب  .هد  شاداپ  درک ، تدـهاجم 

.داب دنناکاپ ، ناگزیکاپ و  هک  وا  نادناخ  رب  وا و  رب  دنوادخ ، هدنیازف  تاکرب  تمحر و  دورد و 
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ِلاَلِهلا یَلِإ  َرَظَن  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 43)

َو َمَلّظلا ، َکـِب  َرّوـَن  نَِمب  ُتـنَمآ  (2) .ِرِیبدـّتلا ِکَلَف  ِیف  ُفّرَـصَتُملا  ، ِریِدـقّتلا ِلِزاَنَم  ِیف  ُدّدَرَتُملا  ، ُعیِرّـسلا ُِبئاّدـلا  ، ُعیِطُملا ُقلَخلا  اَهّیَأ  (1)
، ِلُوفُألا ِعُولّطلا َو  َو  ِناَصقّنلا ، ِهَداَیّزلِاب َو  َکَنَهَتما  َو  ِِهناَطلُـس ، ِتاَماَلَع  نِم  ًهَماَلَع  َو  ِهِکُلم ، ِتاَیآ  نِم  ًهَیآ  َکَلَعَج  َو  َمَُهبلا ، َِکب  َحَـضوَأ 

ِیف َعَنَص  اَم  َفَطلَأ  َكِرمَأ َو  ِیف  َّربَد  اَم  َبَجعَأ  اَم  ُهَناَحبُس  (3) ٌعیِرَس ِِهتَداَرِإ  َیلِإ  َو  ٌعیِطُم ، َُهل  َتنَأ  َِکلَذ  ّلُک  ِیف  ِفوُسُکلا ، ِهَراَنِإلا َو  َو 
ِيّرَوُصم َو  َكَرّدَقُم ، ِيّرَدـُقم َو  َو  َکَِقلاَخ ، ِیِقلَاخ َو  َو  َّکبَر ، َّیبر َو  َهّللا  ُلَأسَأَف  (4) ٍثِداَح ٍرمَِأل  ٍثِداَح  ٍرهَش  َحاَتفِم  َکَلَعَج  َِکنأَش 

َنِم ٍنمَأ  َلاَلِه  (5) ُماَثآلا اَهُّـسنَُدت  َال  ٍهَراَهَط  َو  ُماّیَألا ، اَهُقَحمَت  َال  ٍهَکََرب  َلاَلِه  َکَـلَعجَی  نَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع    َ ّیَلُـصی نَأ  َكَرّوَصُم  َو 
ٍنمَأ َو َلاَلِه  ، ّرَش ُُهبوُشَی  َال  ٍریَخ  َو  ٌرسُع ، ُهُجِزاَُمی  َال  ٍرـُسی  َو  ُهَعَم ، َدَکَن  َال  ٍنُمی  َو  ِهِیف ، َسَحن  َال  ٍدعَـس  َلاَلِه  ، ِتاَئّیّـسلا َنِم  ٍهَماَلَـس  َو  ِتاَفآلا ،

.ٍماَلسِإ ٍهَماَلَس َو  ٍناَسحِإ َو  ٍهَمِعن َو  ٍناَمیِإ َو 
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درک هاگن  ون  هام  يوس  هب  هک  یماگنه  دوب ، داب - دورد  وا  رب  هک  ماما -  ياعد  زا  (43)و 

یم فّرصت  ریبدت  کلف  رد  ینک و  یم  دش  دمآ و  هدش ، هداد  رارق  ياه  لزنم  رد  هک  هدنباتش ، ياشوک  و  رادربنامرف ، هدیرفآ  يا  ( 1)
.ینک

هناشن زا  يا  هناشن  ار  وت  دومن و  حـضاو  ار  تامهبم  وت  اب  تخاس و  ینارون  ار  اه  تملظ  وت  هلیـسو  هب  هک  یـسک  هب  مدروآ  نامیا  ( 2)
یناشف و رون  و  بورغ ، عولط و  و  یتساک ، ینوزف و  اـب  ار  وت  داد و  رارق  شتنطلـس  ياـه  تمـالع  زا  یتمـالع  شا و  یهاـشداپ  ياـه 

.يا هدنباتش  شا ، هتساوخ  يوس  هب  یتسه و  وا  عیطم  وت  تالاح ، نآ  همه  رد  .تفرگ و  تمدخ  هب  یگتفرگ ،

راک هرابرد  هک  یتعنـص  نآ  تسا ، فیطل  ردقچ  و  دومن ! ریبدت  وت  رما  رد  هچنآ  تسا ، زیگنا  تفگـش  هچ  .وا  تسا  هّزنم  كاپ و  ( 3)
.داد رارق  ون  يراک  يارب  ون  یهام  دیلک  ار  وت  داد ! ماجنا  وت 

و وت ، هدـننک  ریدـقت  نم و  هدـننک  ریدـقت  و  وت ، هدـننیرفآ  نم و  هدـننیرفآ  و  وت ، راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  هک  ییادـخ  زا  سپ  ( 4)
هک دهد ، رارق  یتکرب  اب  هام  ار  وت  دتـسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  تسا ، وت  رگتروص  نم و  رگتروص 

.دنکن هدولآ  ار  نآ  ناهانگ  هک  یتراهط  دربن و  شنیب  زا  اهزور  تشذگ ) )

اب هتخیماین  یناسآ  و  نآ ، اب  يراتفرگ  یب  یتکرب  و  یتخب ، هریت  یب  يدنمتداعس  هام  اه ، يدب  زا  یتمالـس  اه و  تفآ  زا  ینمیا  هام  ( 5)
.مالسا تمالس و  ناسحا و  تمعن و  نامیا و  ینمیا و  هام  ّرش ، اب  هدولآان  ریخ  و  يراوشد ،
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ِهِیف اَنقّفَو  َو  ِهِیف ، ََکل  َدّبَعَت  نَم  َدَعـسَأ  َو  ِهَیلِإ ، َرَظَن  نَم  یَکزَأ  َو  ِهیَلَع ، َعَلَط  نَم  یَـضرَأ  نِم  اَنلَعجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 6)
َو ِهَِیفاَعلا ، َنَنُج  ِهِیف  اَنـِسبلَأ  َو  َِکتَمِعن ، َرکُـش  ِهِیف  اَـنعِزوَأ  َو  ( 7) َِکتَیِـصعَم ِهَرَـشاَبُم  نِم  ِهِیف  اَنظَفحا  َو  َِهبوَحلا ، َنِم  ِهِیف  اَنمِـصعا  َو  َِهبّوتِلل ،

.َنیِرِهاّطلا َنِیبّیّطلا  ِِهلآ  ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ُهّللا  یّلَص  َو  ُدیِمَحلا ، ُناّنَملا  َّکنِإ  ، َهّنِملا ِهِیف  َِکتَعاَط  ِلاَمِکتسِاب  اَنیَلَع  مِمتَأ 
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هک یناسک  نیرت  كاپ  هدرک و  عولط  وا  رب  هام  هک  یناسک  نیرتدونشوخ  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 6)
هبوت يارب  نآ  رد  ار  ام  هد و  رارق  دـنا ،) ) هدومن یگدـنب  هام )  ) نآ رد  ار  وت  هک  یناسک  نیرت  تخبکین  و  دـنا ) ) هتـسیرگن نآ  يوس  هب 

.رادهگن تا  ینامرفان  نداد  ماجنا  زا  نآ  رد  ار  ام  نک و  ظفح  هانگ  زا  نآ  رد  ار  ام  هد و  قیفوت 

، نآ رد  تتعاط  ندرک  لماک  اب  ناشوپب و  ام  هب  ار  تیفاع  ياه  ششوپ  نآ  رد  نک و  ماهلا  ام  هب  ار  تتمعن  رکـش  هام )  ) نآ رد  و  ( 7)
، دنا هزیکاپ  كاپ و  هک  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  .يا و  هدوتس  هدنهد و  تمعن  رایسب  وت  هک  یتسرد  هب  .نادرگ  مامت  ام  رب  ار  تمعن 

.دتسرف دورد 
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َناَضَمَر ُرهَش  َلَخَد  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 44)

َو ( 2) َنِینِـسحُملا َءاَزَج  َِکلَذ  یَلَع  اَنَیِزجَِیل  َو  َنیِرِکاّشلا ، َنِم  ِِهناَسحِِإل  َنوُکَِنل  ِِهلهَأ  نِم  اَـنَلَعَج  َو  ِهِدـمَِحل ، اَناَدَـه  يِذـّلأ  ِهِّلل  ُدـمَحلا  (1)
ِِهب یَـضرَی  َو  اّنِم ، ُُهّلبَقَتَی  ًادمَح  ، ِِهناَوضِر َیلِإ  ِهّنَِمب  اَهَُکلـسَِنل  ِِهناَسحِإ  ُِلبُـس  ِیف  اَنَّلبَـس  َو  ِِهتّلِِمب ، اَنّـصَتخا  َو  ِِهنیِِدب ، اَناَبَح  يِذـّلأ  ِهِّلل  ُدـمَحلا 

، ِصیِحمّتلا َرهَش  َو  ِروُهّطلا ، َرهَش  َو  ِماَلسِإلا ، َرهَش  َو  ِماَیّصلا ، َرهَش  ، َناَضَمَر َرهَش  ُهَرهَش  ُِلبّسلا  َکِلت  نِم  َلَعَج  يِّذلأ  ِهِّلل  ُدمَحلا  َو  ( 3) اّنَع
َنِم َُهل  َلَعَج  اَِمب  ِروُهّشلا  ِِرئاَس  یَلَع  ُهَتَلیِـضَف  َنَابَأَف  (4) ِناَقرُفلا يَدُهلا َو  َنِم  ٍتاَنَّیب  َو  ِساّنِلل ، يًدُه  ، ُنآرُقلا ِهِیف  َلِزنُأ  يِّذلأ  ِماَیِقلا  َرهَـش  َو 

َُهل َلَعَج  َو  ًاماَرکِإ ، َبِراَشَملا  َمِعاَطَملا َو  ِهِیف  َرَجَح  َو  ًاماَظعِإ ، ِهِریَغ  ِیف  ّلَحَأ  اَـم  ِهِیف  َمّرَحَف  ، ِهَروُهـشَملا ِلـِئاَضَفلا  َو  ِهَرُوفوَملا ، ِتاَـمُرُحلا 
اَهاّمَس َو  ٍرهَـش ، ِفلَأ  ِیلَاَیل  یَلَع  ِهِیلاََیل  نِم  ًهَدِحاَو  ًهَلَیل  َلّضَف  ُّمث  ( 5) .ُهنَع َرّخَُؤی  نَأ  ُلَبقَی  َال  َو  ُهَلبَق ، َمّدَُـقی  نَأ  ّزَع  ّلَج َو  ُزیُِجی  َال  ًانَّیب  ًاتقَو 
َمَکحَأ اَِمب  ِهِداَبِع  نِم  ُءاَشَی  نَم  یَلَع  ِرجَفلا  ِعُولُط  َیلِإ  ِهَکَرَبلا  ُِمئاَد  ، ٌماَلَس ٍرمَأ  ّلُک  نِم  مِّهبَر  ِنذِِإب  اَهِیف  ُحوّرلا  ُهَِکئاَلَملا َو  ُلّزَنَت  ، ِردَقلا َهَلَیل 

.ِِهئاَضَق نِم 
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دیسر ناضمر  هام  هک  یماگنه  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (44)و 

زا شناـسحا  يارب  اـت  .داد  رارق  ساپــس  لـها  زا  و  دوـمرف ، ییاـمنهار  شا  يرازگ  ساپــس  يارب  ار  اــم  هـک  ار  يادــخ  ساپــس  ( 1)
.دهد ناراکوکین  شاداپ  نآ ، رب  ار  ام  میشاب و  نارازگرکش 

ار ام  شناسحا ، ياه  هار  رد  و  داد ، صاـصتخا  شیوخ  نیئآ  هب  ار  اـم  و  درک ، هیدـه  اـم  هب  ار  دوخ  نید  هک  ار  يادـخ  ساپـس  و  ( 2)
ام زا  نآ  ببس  هب  دریذپب و  ام  زا  ار  نآ  هک  یساپس  .میور  شا  يدونشوخ  يوس  هب  شتمعن  هلیسو  هب  اه ،) هار   ) نآ رد  ات  دومن ، یهار 

.دوش دونشوخ 

نتـساوخ اپ  هب  هام  يزاسکاپ و  هام  یکاپ و  هام  مالـسا و  هام  هزور و  هام  ناضمر ، هام  دوخ ، هام  هک  تسییادخ  راوازـس  ساپـس  و  ( 3)
ادج تیاده و  زا  راکشآ  ياه  هناشن  رگتیاده و  مدرم  يارب  هک  دش  هداتـسرف  ورف  نآرق  نآ  رد  هک  .داد  رارق  اه  هار  نآ  زا  یکی ) ، ) ار

.تسا لطاب ) زا  ّقح   ) يزاس

گرزب رطاخ  هب  نآ  رد  سپ  .تخاـس  راکـشآ  روهـشم  لـیاضف  ناوارف و  ياـه  تمرح  هب  اـه ، هاـم  ریاـس  رب  ار  نآ  تلیـضف  سپ  ( 4)
دومن و عونمم  نآ  رد  ار  اه  یندیماشآ  اه و  یندروخ  شتشاد ، یمارگ  تهج  زا  درک و  مارح  دوب ، لالح  نآ  ریغ  رد  هچنآ  شتشاد ،
هب تقو  نآ  زا  هک  دریذپ  یمن  دوش و  هتخادنا  شیپ  هک  دراد  یمن  اور  لیلج  زیزع و  دنوادخ  هک  داد ، رارق  يراکشآ  نامز  نآ ، يارب 

.دتفا ریخأت 

هب حور  ناگتشرف و  نآ  رد  هک  .دیمان  ردق  بش  ار  نآ  و  داد ، يرترب  هام  رازه  ياه  بش  رب  ار  نآ  ياه  بش  زا  بش  کی  هاگنآ  ( 5)
.دنیآ یم  دورف  يراک  ره  يارب  هدومن ، مکحم  هک  شریدقت  زا  هچنآ  اب  دهاوخب ، هک  شناگدـنب  زا  کی  ره  رب  ناشراگدرورپ ، نامرف 

.دراد ماود  مد  هدیپس  ندمآرب  ات  هک  تسا  یتکرب  هارمه ) هب   ) مالس ِبش  نآ 
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ّفَِکب ِهِماَیِـص  یَلَع  اـّنِعَأ  َو  ِهِیف ، َترَظَح  اّـمِم  َظّـفَّحتلا  َو  ِِهتَمرُح ، َلاَـلجِإ  ِِهلـضَف َو  َهَفِرعَم  اَـنمِهلَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 6)
َال یّتَح  َو  ( 7) ٍوَهل َیلِإ  اَنِراَصبَِأب  َعِرُسن  َال  َو  ٍوَغل ، َیلِإ  اَنِعاَمسَِأب    َ ِیغُصن َال  یّتَح  َکیِضُری  اَِمب  ِهِیف  اَِهلاَمِعتـسا  َو  َکیِـصاَعَم ، نَع  ِحِراَوَجلا 
َال َو  َتّلثَم ، اَِمب  ّالِإ  اَُنتَنِـسلَأ  َقِطنَت  َال  َو  َتلَلحَأ ، اَم  ّالِإ  اَُننوُُطب    َ ِیَعت َال  یّتَح  َو  ٍروُجحَم ، َیلِإ  اَنِماَدقَِأب  َوُطَخن  َال  َو  ٍروُظحَم ، َیلِإ  اَنَیِدیَأ  َطُسبَن 

ِهَعمُـس َو  َنیِءاَرُملا ، ِءاـَئِر  نِم  ُهّلُک  َکـِلَذ  صّلَخ  ُّمث  َکـِباَقِع ، نِم  ِیَقی  يِذـّلأ  اـّلِإ  یَطاَـعَتَن  اـَل  َو  َکـِباََوث ، نـِم  ِینُدـی  اَـم  اـّلِإ  َفـّلَکَتَن 
ِتِیقاَوَـم یَلَع  ِهِیف  اَـنِفق  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 8) .َكاَوِس ًاداَُرم  ِهِیف  ِیَغتَبن  َال  َو  َکَنوُد ، ًادَـحَأ  ِهِیف  ُكِرـُشن  اـَل  َنیِعِمـسُملا ،

اَهِیف اَنلِزنَأ  َو  ( 9) ّّتقَو ِیّتلا  اَِهتاَقوَأ  َو  َتفّظَو ، ِیّتلا  اَـهِِفئاَظَو  َو  َتضَرَف ، ِیّتلا  اَهِـضوُُرف  َو  َتدّدَـح ، ِیّتلا  اَهِدوُدُِـحب  ِسمَخلا  ِتاَوَلّـصلا 
ِیف ِِهلآ  ِهیَلَع َو  َُکتاَوَلَـص  َُکلوُسَر  َكُدـبَع َو  ُهّنَـس  اَم  یَلَع  اَِـهتاَقوَأ  ِیف  اََـهل  َنیّدَؤُملا  ، اَِـهناَکرَِأل َنیِِظفاَـحلا  ، اَِـهلِزاَنَِمل َنِیبیِـصُملا  ََهلِزنَم 

ِّربلِاب َو اَنَماَحرَأ  َلِصَن  نَِأل  ِهِیف  اَنقّفَو  َو  ( 10) .ِهِغَلبَأ ِعوُشُخلا َو  ِنَیبَأ  َو  ِهِغَبسَأ ، ِروُهّطلا َو  ّمَتَأ  یَلَع  اَِهلِضاَوَف  ِعیِمَج  اَهِدوُجُـس َو  اَهِعوُکُر َو 
نَم َعِجاَُرن  نَأ  َو  ِتاَوَکّزلا ، ِجاَرخِِإب  اَهَرّهَُطن  نَأ  َو  ِتاَِعبّتلا ، َنِم  اََنلاَومَأ  َصّلَُخن  نَأ  َو  ِهّیِطَعلا ، ِلاَـضفِإلِاب َو  اَـنَناَریِج  َدَـهاَعَتَن  نَأ  َو  ِهَلّـصلا ،

َال يِّذلأ  ُبزِحلا  َو  ِهِیلاَُون ، َال  يِّذلأ  ّوُدَعلا  ُّهنِإَف  ، ََکل َکِیف َو    َ ِيدُوع نَم  یَشاَح  اَناَداَع  نَم  َِملاَُسن  نَأ  َو  اَنَمَلَظ ، نَم  َفِصُنن  نَأ  َو  اَنَرَجاَه ،
.ِهِیفاَُصن
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هک ار  هچنآ  زا  يراد  نتـشیوخ  و  شمارتحا ، ِتشادگرزب  و  شتلیـضف ، ِتخانـش  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 6)
وت هچنآ  هب  هام  نآ  رد  شندرب  راک  هب  ناهانگ و  زا  اضعا  يرادهگن  اب  شا ، هزور  رب  ار  ام  .نک و  ماهلا  ام  هب  يا ، هدومن  مارح  نآ  رد 

.میباتشن يوهل  چیه  يوس  هب  نامی  اه  مشچ  اب  و  میهدن ، شوگ  يوغل  چیه  نامیاه  شوگ  اب  ات  .امرف  يرای  دزاس ، یم  دونشوخ  ار 

زج نامیاه  مکـش  ات  و  میورن ، یمارح  چـیه  يوس  هب  نامیاهاپ  اـب  و  مینکن ، زارد  یعونمم  چـیه  يوس  هب  ار  ناـمیاه  تسد  اـت  و  ( 7)
هچنآ رد  زج  ار  دوخ  .دیوگن و  نخس  يا ، هدرک  نایب  وت  هچنآ  هب  زج  نامیاه  نابز  و  دهدن ، ياج  دوخ  رد  يا  هدومن  لالح  وت  هچنآ 

ییامندوخ زا  ار  نآ  همه  سپـس  .میهدـن  ماجنا  دراد ، هاـگن  وت  رفیک  زا  هچنآ  زج  و  میزادـنین ، جـنر  هب  دـنک ، کـیدزن  وت  شاداـپ  هب 
ار يدارم  نآ  رد  وت  زج  میزاسن و  کیرـش  وت  اب  نآ  رد  ار  يدـحا  هک  .نادرگ  صلاـخ  ناـبلط ، ترهـش  ییوج  ترهـش  ناراـکایر و 

.میبلطن

يدومن و صخـشم  هک  شدودـح  اب  هناگجنپ ، ياهزامن  تاقوا  رب  نآ  رد  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 8)
.امرف هاگآ  يدنادرگ ، نییعت  هک  شتاقوا  يدومن و  نیعم  هک  نآ  فیاظو  يدرک و  بجاو  هک  شتابجاو 

رد ار  نآ  و  دـنا ، هدومن  تظفاحم  ار  شناکرا  دـنا ، هدرک  كرد  ار  شبتارم  هک  هد  رارق  یناـسک  نوچمه  زاـمن ، هراـبرد  ار  اـم  و  ( 9)
تلیـضف همه  نآ و  دوجـس  عوکر و  رد  ] داب شنادـناخ  وا و  رب  تیاهدورد  هک  [ وت لوسر  هدـنب و  هک  یتّنـس  نامه )  ) هب  - دوخ تاقوا 

.دنا هدروآ  اج  هب  عوشخ  نیرت  ییاهن  نیرت و  نشور  و  ریگارف ، مامت و  یکاپ  اب  داد - رارق  شیاه 

ار ناـمناگیاسمه  اـطع ، لـضف و  اـب  مینک و  یکین  نامنادـنواشیوخ  هب  شـشخب ، یکین و  اـب  هک  هد ، قیفوت  هاـم  نآ  رد  ار  اـم  و  ( 10)
ام زا  هک  یـسک  هب  مینک و  كاپ  اه  تاکز  ندرک  نوریب  اب  ار  نآ  مینادرگ و  صلاخ  ملاظم  زا  ار  ناـمیاه  ییاراد  .مییاـمن و  ییوجلد 

.مییامن تملاسم  هدرک ، ینمشد  ام  اب  هک  یـسک  اب  مینک و  راتفر  هنافـصنم  هدومن ، ملظ  ام  هب  هک  یـسک  اب  میدرگزاب و  هدومن ، يرود 
وا اب  هک  تسا  یبزح  مینک و  یمن  یتسود  وا  اب  هک  تسا  ینمـشد  وا  هک  .هدـش  ینمـشد  اـهنآ  اـب  وت  يارب  وت و  هار  رد  هک  ناـنآ  رگم 

.میوش یمن  یمیمص 
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َدِرُوی َال  یّتَح  ِبُویُعلا ، َنِم  ُِفنأَتـسَن  اّمِم  ِهِیف  اَنُمِـصعَت  َو  ِبُونّذـلا ، َنِم  ِِهب  اَنُرّهَُطت  اَِمب  ِهَیِکاّزلا  ِلاَمعَألا  َنِم  ِهِیف  َکـَیلِإ  َبّرَقَتَن  نَأ  َو  ( 11)
، ِرهّشلا اَذَه  ّقَِحب  َُکلَأسَأ  ِّینإ  ّمُهّللأ  ( 12) .َکَیلِإ َِهبرُقلا  ِعاَونَأ  َو  ََکل ، ِهَعاّطلا  ِباَوبَأ  نِم  ُدِرُون  اَم  َنوُد  ّالِإ  َِکتَِکئاَلَم  نِم  ٌدَـحَأ  َکیَلَع 

یَلَع   َ ّیَلُـصت نَأ  ُهَتـصَصَتخا ، ٍحـِلاَص  ٍدـبَع  وَأ  ُهَتلَـسرَأ ،   ّ ِیَبن وَأ  ُهَتبّرَق ، ٍکَلَم  نِم  ِِهئاَنَف  ِتقَو  َیلِإ  ِِهئاَدـِتبا  ِنِم  ِهِیف  ََکل  َدـّبَعَت  نَم  ّقَِحب  َو 
ِیف اَنلَعجا  َو  َِکتَعاَط ، ِیف  ِهََغلاَبُملا  ِلهَِأل  َتبَجوَأ  اَم  ِهِیف  اََنل  بِجوَأ  َو  َِکتَماَرَک ، نِم  َكَءاَِیلوَأ  َتدَـعَو  اَِـمل  ِهِیف  اَـنلّهَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو 
ِیف َریـِـصقّتلا  َو  َكِدـیِحَوت ، ِیف  َداَـحلِإلا  اَـنبّنَج  َو  ِهـِلآ ، ٍدـّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُـهّللأ  ( 13) .َکـِتَمحَِرب یَلعَـألا  َعِیفّرلا  ّقَحَتـسا  ِنَم  ِمظَن 
ّلَص ّمُهّللأ  ( 14) ِمیِجّرلا ِناَطیّـشلا  َكّوُدَِعل  َعاَدِخنِالا  َو  َِکتَمرُِحل ، َلاَفغِإلا  َو  َِکلِیبَس ، نَع  یَمَعلا  َو  َِکنیِد ، ِیف  ّکّشلا  َو  َكِدـیِجمَت ،
نِم اََنباَقِر  لَعجاَف  َکُحفَـص  اَُهبَهَی  وَأ  َكُوفَع ، اَهُِقتُعی  ٌباَقِر  اَذَـه  اَنِرهَـش  ِیلَاَیل  نِم  ٍهَلَیل  ّلُـک  ِیف  َکـَل  َناَـک  اَذِإ  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع 

خَلسا َو  ِِهلاَلِه ، ِقاَحّما  َعَم  اََنبُونُذ  قَحما  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 15) .ٍباَحصَأ ٍلهَأ َو  ِریَخ  نِم  اَنِرهَِشل  اَنلَعجا  َو  ِباَقّرلا ، َکِلت 
یَلَع ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 16) .ِتاَئّیّـسلا َنِم  ِهِیف  اَنَتـصَلخَأ  َو  ِتاَئیِطَخلا ، َنِم  ِهِیف  اَنَتیّفَـص  دَـق  اّنَع َو    َ ِیَـضقَنی یّتَح  ِهِماّیَأ  ِخاَلِـسنا  َعَم  اَِنتاَِعبَت  اـّنَع 

.ُهنِم اَنذِقنَتساَف  ُناَطیّشلا  َكّوُدَع  اَنیَلَع  َلَمَتشا  ِنِإ  َو  اَنمّوَقَف ، ِهِیف  اَنغُز  نِإ  َو  اَنلّدَعَف ، ِهِیف  اَنِلم  نِإ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو 
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هدولآ زا  ینک و  كاپ  ناهانگ  زا  نآ ، اب  ار  ام  هلیـسو  نیدب  هک  مییوج  یم  بّرقت  وت  يوس  هب  هتـسیاش  لامعا  اب  هام )  ) نآ رد  و  ( 11)
تعاط زا  رتمک  رگم  درواین ، تهاگرد  هب  تناگتـشرف  زا  کی  چـیه  ات  .ینک  يرادـهگن  ار  ام  هام )  ) نیا رد  هزات  ياه  بیع  هب  ندـش 

.میهد یم  ماجنا  وت  يوس  هب  هک  یبّرقت  عاونا  وت و  يارب  نوگانوگ  ياه 

هدرک یگدـنب  ار  وت  شنایاپ  ات  نآ  زاغآ  زا  نآ ، رد  هک  یناسک  ّقح  هب  هام و  نیا  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  اـنامه  ادـنوادخ ، ( 12)
دّـمحم و رب  هک  يدـیزگرب ، ار  وا  هک  یحلاص  هدـنب  اـی  يداتـسرف  ار  وا  هک  يربماـیپ  اـی  یتخاـس ، بّرقم  ار  وا  هک  يا  هتـشرف  زا  دـنا ؛
(، هام  ) نیا رد  ام  يارب  امن و  راوازـس  يا ، هداد  هدعو  تناتـسود  هب  هک  دوخ  تمارک  هب  هام )  ) نیا رد  ار  ام  یتسرف و  دورد  شنادـناخ 

ّقحتـسم وت ، تمحر  هطـساو  هب  هک  یناـسک  فص  رد  ار  اـم  نادرگ و  مزـال  يا ، هدرک  مزـال  تتعاـط  رد  نارگ  شـشوک  يارب  هچنآ 
.هد رارق  دنا ، هتشگ  هبترم  نیرتالاب 

رد ّکش  تنتـشاد و  گرزب  رد  یهاتوک  تا و  یگناگی  رد  يورجک  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 13)
.نادرگ رود  هدش ، هدنار  ناطیش  تنمشد ؛ زا  ندروخ  بیرف  تتمرح و  يراگنا  لهس  تهار و  زا  يروک  تنید و 

وفع هک  دشاب ، یناگدنب  وت  يارب  ام ، هام  نیا  ياه  بش  زا  بش  ره  رد  هچنانچ  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 14)
زا نام  هام  يارب  ار  ام  .هد و  رارق  ناگدـنب  نآ  زا  ار  ناگدـنب  ام  سپ  دـشخب ، یم  ار  ناـشیا  تتـشذگ  اـی  دـنک ، یم  دازآ  ار  اـهنآ  وت ،

.هد رارق  نارای  ناشیوخ و  نیرتهب 

یتخس شیاهزور  نتشذگ  اب  نک و  وحم  ار  ام  ناهانگ  هام ، لاله  ندش  وحم  اب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  ( 15)
اه يدـب  زا  هام )  ) نیا رد  يا و  هتخاس  هزیکاپ  اهاطخ  زا  نآ  رد  ار  ام  هک  درذـگب  ام  زا  یلاح  رد  هام ) نیا   ) ات .نکب  ام  زا  ار  ناـمی  اـه 

.يا هدومن  نامصلاخ 

فرحنم نآ  رد  رگا  نادرگزاـب و  ار  اـم  سپ  میا ، هدرک  يورجک  نآ  رد  رگا  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 16)
.هد ییاهر  وا  زا  ار  ام  سپ  هدش ، هریچ  ام  رب  ناطیش ، وت  نمشد  رگا  .رادب و  راوتسا  ار  ام  میا ، هدش 
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، َکَیلِإ ِعّرَضّتلا  ِهاَلّصلا َو  یَلَع  ِِهلَیل  ِیف  َو  ِهِماَیِص ، یَلَع  ِهِراَهَن  ِیف  اّنِعَأ  َو  ََکل ، اَِنتَعاَِطب  ُهَتاَقوَأ  نّیَز  َو  َكاّیِإ ، اَِنتَداَبِِعب  ُهنَحـشا  ّمُهّللأ  ( 17)
ِماّیَألا ِروُهّشلا َو  ِِرئاَس  ِیف  اَنلَعجا  ّمُهّللأ َو  ( 18  ) .ٍطیِرفَِتب ُُهلَیل  َال  َو  ٍهَلفَِغب ، اَنیَلَع  ُهُراَهَن  َدَهشَی  َال  یّتَح  َکیَدَی  َنَیب  ِّهلّذلا  َو  ََکل ، ِعوُشُخلا  َو 
مُُهبُوُلق اَوتآ َو  اَم  َنُوتُؤی  َنیِذـّلا  َو  َنوُدـِلاَخ ، اَهِیف  مُه  َسوَدرِفلا  َنُوثِرَی  َنیِذـّلا  َنیِِحلاّصلا  َكِداَـبِع  نِم  اَـنلَعجا  َو  اَـنَترّمَع ، اَـم  َِکلَذَـک 

ّلُک ِیف  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 19) .َنوُِقباَس اََهل  مُه  ِتاَریَخلا َو  ِیف  َنوُعِراَُـسی  َنیِذـّلا  َنِم  َو  َنوُعِجاَر ، مِّهبَر  َیلِإ  مُّهنَأ  ، ٌهَلِجَو
اَهیِـصُحی اـَل  ِیّتـلا  ِفاَعـضَألِاب  ِهّلُک  َکـِلَذ  َفاَعـضَأ  َو  ِهیَلَع ، َتیّلَـص  نَم  یَلَع  َتیّلَـص  اَـم  َدَدَـع  ٍلاَـح  ّلُـک  یَلَع  ٍناَوَأ َو  ّلُـک  ٍتـقَو َو 

.ُدیُِرت اَِمل  ٌلاّعَف  َّکنِإ  ، َكُریَغ
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هزور هب  شزور  رد  ار  ام  هد و  تنیز  دوخ ، يارب  ام  تعاط  هب  ار  شتاقوا  نادرگ و  رپ  ام ، ياه  تدابع  زا  ار  هام )  ) نیا ادنوادخ  ( 17)
تلفغ هب  ام  رب  شزور  ات  .امن  يرای  تهاگـشیپ ، رد  يراوخ  وت و  يارب  عوشخ  تهاگرد و  هب  يراز  زامن و  رب  شبـش  رد  نآ و  يراد 

.دهدن یهاوگ  ندومن  یهاتوک  هب  شبش  و 

.هد رارق  تحلاص  ناگدـنب  زا  ار  ام  هد و  رارق  نینچ  نیا  اهزور ، اه و  هام  هیقب  رد  یهد  یم  رمع  هک  ینامز  ات  ار  اـم  ادـنوادخ و  ( 18)
زا ناـشیاه  لد  هک  دنـشخب  یم  یلاـح  رد  دندیـشخب ، ار  هچنآ  هک  ناـنآ  دـننادواج و  نآ  رد  و  دـنرب ، یم  ثرا  ار  تـشهب  هـک  ناـنآ 

.دنریگ یم  یشیپ  نآ  يارب  ناشیا  دنباتش و  یم  اه  یکین  رد  هک  نانآ  زا  تسا و  ناسرت  ناشراگدرورپ  يوس  هب  تشگزاب 

دورد نارگید  رب  هـک  يدورد  ددـع  هـب  .لاـح  ره  رب  نآ و  ره  تـقو و  ره  رد  تـسرف ، دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 19)
هب یهاوخب ، هک  ار  هچنآ  ره  وت  هک  یتسرد  هب  .دنادن  ار  اهنآ  رامـش  وت  زج  هک  ربارب  نیدنچ  هب  نآ  همه  ربارب  نیدـنچ  و  يا ، هداتـسرف 

.يروآ یم  اج 
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َناَضَمَر ِرهَش  ِعاَدَو  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 45)

َو ٌءاَِدتبا ، َُکتّنِم  (4) .ِءاَوّسلا یَلَع  ُهَدـبَع  ُِئفاَُکی  َال  نَم  اَـی  َو  ( 3) ِءاَطَعلا یَلَع  ُمَدـنَی  َال  نَم  اَـی  َو  ( 2) ِءاَزَجلا ِیف  ُبَغرَی  اـَل  نَم  اَـی  ّمُهّللأ  ( 1)
.ًایّدَـعَت َکـُعنَم  نُکَی  َمل  َتعَنَم  نِإ  َو  ّنَِمب ، َكَءاَـطَع  بُشَت  َمل  َتـیَطعَأ  نِإ  ( 5) ٌهَرَیِخ َكُؤاَضَق  َو  ٌلدَـع ، َُکَتبوُقُع  َو  ٌلّـضَفَت ، َكُوفَع 

، ُهَتحَضَف َتئِش  َول  نَم  یَلَع  ُُرتسَت  (8) .َكَدمَح ُهَتمّلَع  َتنَأ  َكَدِمَح َو  نَم  ُِئفاَُکت  َو  ( 7) .َكَرکُش ُهَتمَهلَأ  َتنَأ  َكَرَکَش َو  نَم  ُرُکشَت  (6)
َکَتَرُدق َتیَرجَأ  َو  ِلّضَفّتلا ، یَلَع  ََکلاَعفَأ  َتیََنب  َّکنَأ  َریَغ  ِعنَملا  ِهَحیِـضَفِلل َو  َکنِم  ٌلهَأ  اَمُهاَلِک  َو  ُهَتعَنَم ، َتئِـش  َول  نَم  یَلَع  ُدوَُجت  َو 
مُهَتَلَجاَعُم ُكُرتَت  َو  َِهباَنِإلا ، َیلِإ  َِکتاَنَِأب  مُهُرِظنَتسَت  ، ِملّظلِاب ِهِسفَِنل  َدَصَق  نَم  َتلَهمَأ  َو  ِملِحلِاب ، َكاَصَع  نَم  َتیّقََلت  َو  ( 9  ) .ِزُواَّجتلا یَلَع 

نِم ًامَرَک  ، ِهیَلَع ِهّجُحلا  ِفُداََرت  َدَعب  َو  ِهَیلِإ ، ِراَذعِإلا  ِلوُط  نَع  ّالِإ  مُهّیِقَـش  َِکتَمِعِنب  یَقـشَی  َال  َو  مُهُِکلاَه ، َکیَلَع  َِکلهَی  اَلیَِکل  َِهبّوتلا  َیلِإ 
.ُمِیلَح اَی  َکِفطَع  نِم  ًهَِدئاَع  َو  ُمیِرَک ، اَی  َكِوفَع 
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ناضمر هام  دوردب  یظفاحادخ و  رد  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (45)و 

.دهاوخ یمن  شاداپ  هک  یسک  يا  ادنوادخ  ( 1)

.دوش یمن  نامیشپ  ششخب ) و   ) اطع رب  هک  یسک  يا  و  ( 2)

.دهد یمن  ازج  شلمع )  ) ناسمه ار  دوخ  هدنب  هک  یسک  يا  و  ( 3)

.تسا ریخ  تنامرف  و  لدع ، يور  زا  ترفیک  و  تسا ، لّضفت  يور  زا  تشیاشخب  و  همّدقم ) نودب  یی و  ) ادتبا وت  ششخب  ( 4)

.تسین متس  يور  زا  تنتشاد  عنم  ینک ، عنم  رگا  يا و  هتخیماین  ّتنم  اب  ار  تیاطع  ینک ، اطع  رگا  ( 5)

.يا هدرک  ماهلا  وا  هب  وت  ار  يرازگرکش  هکنآ  لاح  ینک و  ینادردق  درک ، رکش  ار  وت  هک  ره  ( 6)

.يا هتخومآ  وا  هب  وت  ار  يرازگ  ساپس  هکنآ  لاح  یهد و  ازج  درازگ ، ساپس  ار  وت  هک  ره  و  ( 7)

یم شمورحم  یتساوخ ، یم  رگا  هک  یسک  رب  یشخب  یم  و  يدومن ، یم  شیاوسر  یتساوخ ، یم  رگا  هک  یـسک  رب  یناشوپ  یم  ( 8)
يا و هداد  رارق  لّـضفت  رب  ار  تیاـهراک  وـت  هکنآ  رگم  .دـنتّیمورحم  ییاوـسر و  راوازـس  وـت  بناـج  زا  ود  ره  هـکنآ  لاـح  .يدرک و 

.يا هتخاس  يراج  تشذگ ، رب  ار  تتردق 

اب .يا  هداد  تلهم  هدومن ، متـس  دـصق  دوخ  هب  هک  ار  یـسک  ینک و  یم  راتفر  يرابدرب  اب  هدومن ، ار  تا  ینامرفان  هک  یـسک  اـب  و  ( 9)
هب ناشیا ، هدنوش  كاله  ات  ینک ، یم  كرت  ار  ناشیا  رفیک  رد  باتش  هبوت ، ماگنه  ات  ینام و  یم  ناشیا  تشگزاب  رظتنم  ْتا  هلـصوح 

ياه تّجح  زا  سپ  وا و  رب  ناوارف  ياهرذع  زا  دـعب  رگم  .ددرگن  تخبدـب  وت ، تمعن  هلیـسو  هب  ناشتخبدـب  دوشن و  كاله  وت  رطاخ 
!. رابدرب يا  تسوت ، ینابرهم  زا  يدوس  و  میرک .! يا  تسوت ، تشذگ  زا  تمارک ، همه ) نیا   ) هک .وا  رب  ندروآ  یپایپ 
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َتلُقَف ، ُهنَع اّولِضَی  اّلَِئل  َِکیحَو  نِم  اًلِیلَد  ِباَبلا  َِکلَذ  یَلَع  َتلَعَج  َو  ََهبّوتلا ، ُهَتیّمَس  َو  َكِوفَع ، َیلِإ  ًابَاب  َكِداَبِِعل  َتحَتَف  يِّذلأ  َتنَأ  ( 10)
(11) .ُراَهنَألا اَِهتَحت  نِم  ِيرَجت  ٍتاَنَج  مُکَلِخُدی  مُِکتاَئّیَـس َو  مُکنَع  َرّفَُکی  نَأ  مُّکبَر  یَـسَع  ًاحوُصَن  ًَهبَوت  ِهّللا  َیلِإ  اُوبُوت  َکُمـسا  َكَراَبَت 

یَلَع َّکنِإ  ، اََنل رِفغا  َو  اَنَرُون ، اََنل  مِمتَأ  اَّنبَر  َنُولوُقَی  ، مِِهناَمیَِأب مِهیِدـیَأ َو  َنَیب  یَعـسَی  مُهُرُون  ، ُهَعَم اُونَمآ  َنیِذـّلا  ِّیبّنلا َو  ُهّللا  ِيزُخی  اـَل  َموَی 
یَلَع ِموّـسلا  ِیف  َتدِز  يِذـّلأ  َتنَأ  َو  ( 12) ِلِیلّدلا ِهَماَقِإ  ِباَبلا َو  ِحـتَف  َدـَعب  ِلِزنَملا  َِکلَذ  َلوُخُد  َلَفغَأ  نَم  ُرذُـع  اَمَف.ٌریِدَـق  ٍءیَـش  ّلُک 

نَم َتَیلاَعَت  َکُمـسا َو  َكَراَبَت  َتلُقَف  ، َکنِم ِهَداَیّزلا  َو  َکیَلَع ، ِهَداَفِولِاب  مُهَزوَف  َو  ََکل ، مِِهتَرَجاَتُم  ِیف  مُهَحبِر  ُدـیُِرت  ، َكِداَـبِِعل َکِـسفَن 
ِلَثَمَک ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  مَُهلاَومَأ  َنوُقِفُنی  َنیِذـّلا  ُلَـثَم  َتُلق  َو  ( 13) .اَهَلثِم ّالِإ  يَزُجی  اَلَف  ِهَئّیّـسلِاب  َءاَج  نَم  َو  اَِهلاَثمَأ ، ُرـشَع  ُهَلَف  ِهَنَـسَحلِاب  َءاَج 

َُهل ُهَفِعاَُضیَف  ًانَسَح  ًاضرَق  َهّللا  ُضِرُقی  يِّذلأ  اَذ  نَم  َتُلق  َو  ُءاَشَی ، نَِمل  ُفِعاَُضی  ُهّللا  َو  ٍهّبَح ، ُهَئاِم  ٍهَُلبنُـس  ّلُک  ِیف  َِلباَنَـس  َعبَـس  تَتَبنَأ  ٍهّبَح 
َکـِبیَغ َو نِم  َکـِلوَِقب  مُـهَتَللَد  يِذـّلأ  َتـنَأ  َو  ( 14) .ِتاَنَـسَحلا ِفیِعاَـضَت  نِم  ِنآرُقلا  ِیف  ّنِهِِرئاَـظَن  نِم  َتـلَزنَأ  اَـم  .ًهَرِیثَـک َو  ًافاَعـضَأ 

ِینُوُرکذا َتلُقَف  ، مُهُماَهوَأ ُهقَحَلت  َمل  َو  مُهُعاَمـسَأ ، ِهِعَت  َمل  َو  مُهُراَصبَأ ، ُهکِردـُت  َمل  مُهنَع  ُهَترَتَس  َول  اَم  یَلَع  مُهّظَح  ِهِیف  يِذـّلأ  َِکبیِغَرت 
.ٌدیِدََشل ِیبَاَذع  ّنِإ  ُمترَفَک  ِنَئل  َو  مُّکنَدیِزََأل ، ُمترَکَش  ِنَئل  َتُلق  َو  ِنوُرُفکَت ، َال  ِیل َو  اوُرُکشا  َو  مُکرُکذَأ ،
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، دوـخ یحو  زا  ْرد  نآ  رب  و  يا ، هدـیمان  هبوـت  ار  نآ  يا و  هدوـشگ  تشیاـشخب  يوـس  هـب  يرد  تناگدــنب ، يارب  هـکنآ  ییوـت  ( 10)
.صلاخ هبوت  .دـینک  هبوت  ادـخ  يوس  هب  : » يدومرف تسا ، كرابم  تمان  هک  وت  سپ  .دـنوشن  هارمگ  نآ  زا  ات  يا  هداد  رارق  ییاـمنهار 
.تسا يراج  نآ  ریز  زا  اهرهن  هک  دنک  لخاد  ییاه  تشهب  هب  ار  امش  دیادزب و  امش  زا  ار  ناتیاه  يدب  ناتراگدرورپ  هک  تسا  دیما 

ناشتـسار تمـس  زا  ور و  شیپ  ناشرون  .دـنک  یمن  راوخ  ار  دـنا  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناـسک  ربماـیپ و  دـنوادخ ، هک  يزور  ( 11)
« .ییاناوت يزیچ  ره  رب  وت  هک  یتسرد  هب  .زرمایب  ار  ام  نادرگ و  لـماک  اـم  يارب  ار  ناـمرون  اراـگدرورپ ، : » دـنیوگ دـنک ، یم  تکرح 

!؟ تسیچ دیامن  تلفغ  لزنم  نآ  هب  دورو  زا  هکنآ  رذع  امنهار - نتشاد  اپ  هب  ْرد و  ندوشگ  زا  دعب   - سپ

دنرب دوس  وت ، اب  ناشندرک  تراجت  رد  یهاوخ  یم  .يا  هدوزفا  دوخ  رب  نآ  ياهب  رد  تناگدنب ، اب  دتـس  داد و  رد  هکنآ  ییوت  و  ( 12)
ره : » يدومرف تسا ، هبترمدـنلب  كرابم و  تمان  هک  وت  سپ  .دـنوش  راگتـسر  وت ، بناـج  زا  نتفاـی  ینوزفا  وت و  يوس  هب  ندـمآ  رد  و 

« .دوش یمن  هداد  ازج  نآ  دننام  زج  دنک ، يدب  راک  سک  ره  تسا و  نآ  ربارب  هد  وا  يارب  سپ  دَروآ ، اج  هب  یکین  راک  سک 

هـشوخ تفه  هک  تـسیا  هـناد  ناتـساد  دـننام  دنـشخب ، یم  ادـخ  هار  رد  ار  ناـشیاه  ییاراد  هـک  یناـسک  ناتـساد  : » يدوـمرف و  ( 13)
ادخ هب  هکنآ  تسیک  : » يدومرف و  .دنک » یم  ربارب  نیدنچ  دهاوخب ، هک  ره  يارب  ادـخ  دـشاب و  هناد  دـص  هشوخ  ره  رد  هک  هدـنایور ،

شیازفا زا  هک  ییاه ) هیآ   ) نآ ياه  دننام  و  دـیامن ».؟ نوزفا  ربارب  دـنچ  نیدـنچ و  هب  شیارب  ار  نآ  ادـخ  هک  .وکین  یماو  دـهد ، ماو 
.يداتسرف ورف  نآرق  رد  اه  یکین  ياه 

هک يدرک  يزیچ  هب  ییامنهار  دراد ، ربرد  ار  نانآ  هرهب  هک  تندومن  بیغرت  اب  دوخ و  یبیغ  نخـس  اـب  ار  ناـشیا  هکنآ  ییوت  و  ( 14)
هب ناشیاه  هشیدنا  تفرگ و  یمن  ارف  ار  نآ  ناشیاه  شوگ  و  تفای ، یمن  رد  ار  نآ  ناشناگدید  يدـناشوپ  یم  ناشرظن  زا  ار  نآ  رگا 

رکـش رگا  : » يدومرف و  .دینکن » نارفک  ارم  دـیرازگ و  رکـش  ارم  منک و  دای  ار  امـش  ات  دـینک  دای  ارم  : » يدومرف سپ  .دیـسر  یمن  نآ 
« .تسا دیدش  نم  باذع  انامه  دییامن ، نارفک  رگا  مهد و  ینوزف  ار  امش  دیرازگ ،
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ُهَکَرت َو  ًهَداَبِع ، َكَءاَعُد  َتیّمَـسَف  ، َنیِرِخاَد َمّنَهَج  َنُولُخدَیَـس  ِیَتدَِابع  نَع  َنوُِربکَتـسَی  َنیِذـّلا  ّنِإ  مَُکل ، بِجَتـسَأ  ِینُوعدا  َتُلق  َو  ( 15)
اُوقّدَصَت َو  َكِرمَِأب ، َكوَعَد  َو  َِکلضَِفب ، َكوُرَکَش  َو  َکّنَِمب ، َكوُرَکَذَف  (16) .َنیِرِخاَد َمّنَهَج  َلوُخُد  ِهِکَرت  یَلَع  َتدّعََوت  َو  ًاراَبِکتسا ،

يِذـّلأ ِلثِم  یَلَع  ِهِسفَن  نِم  ًاقُولخَم  ٌقُولخَم  ّلَد  َول  َو  ( 17) .َكاَضِِرب مُهُزوَف  َو  َِکبَـضَغ ، نِم  مُُهتاََجن  َتناَک  اَهِیف  َو  َكِدیِزَِمل ، ًابَلَط  ََکل 
َكِدـمَح ِیف  َدِـجُو  اَم  ُدـمَحلا  َکَلَف  ، ٍناَِسل ّلُِکب  ًادوُمحَم  َو  ِناَِنتمِالِاب ، ًاتوُعنَم  َو  ِناَسحِإلِاب ، ًاـفوُصوَم  َناَـک  َکـنِم  َكَداَـبِع  ِهیَلَع  َتَللَد 

ّنَملِاب َو مُهَرَمَغ  َو  ِلضَفلا ، ِناَسحِإلِاب َو  ِهِداَبِع  َیلِإ  َدّمََحت  نَم  اَی  ( 18) .ِهَیلِإ ُفِرَصنَی  یًنعَم  َو  ِِهب ، ُدَمُحت  ٌظَفل  ِدمَحِلل    َ ِیَقب اَم  َو  ٌبَهذَم ،
َو َتیَضَترا ، ِیّتلا  َِکتِّلم  َو  َتیَفَطصا ، يِّذلأ  َِکنیِِدل  اَنَتیَدَه  (19) َكِّرِبب اَنّصَخَأ  َو  َکَتّنِم ، اَنیَلَع  َغَبسَأ  َو  َکَتَمِعن ، اَنِیف  یَـشفَأ  اَم  ِلوّطلا ،
َو ِِفئاَظَولا ، َکـِلت  اَیاَفَـص  نِم  َتلَعَج  َتنَأ  ّمُهّللأ َو  ( 20) َِکتَماَرَک َیلِإ  َلوُصُولا  َو  َکیََدل ، َهَفلّزلا  اَنَترَّـصب  َو  َتلّهَـس ، يِذـّلأ  َِکلِیبَس 

ّلُک یَلَع  ُهَتَرثآ  َو  ِروُهّدلا ، ِهَنِمزَألا َو  ِعیِمَج  نِم  ُهَتّریََخت  َو  ِروُهّشلا ، ِِرئاَس  نِم  ُهَتـصَصَتخا  يِّذلأ  َناَضَمَر  َرهَـش  ِضوُرُفلا  َکِلت  ِِصئاَصَخ 
َو ِماَـیِقلا ، َنِم  ِهِیف  َتبّغَر  َو  ِماَیّـصلا ، َنِم  ِهِیف  َتضَرَف  َو  ِناَـمیِإلا ، َنِم  ِهِیف  َتفَعاَـض  َو  ِرّونلا ، ِنآرُقلا َو  َنِم  ِهِیف  َتلَزنَأ  اَِـمب  ِهَنّـسلا  ِتاَـقوَأ 

.ٍرهَش ِفلَأ  نِم  ٌریَخ    َ ِیه ِیّتلا  ِردَقلا  ِهَلَیل  نِم  ِهِیف  َتلَلجَأ 
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لخاد يراوخ  اب  يدوز  هب  دـنزرو ، یم  ربک  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  انامه  .منک  تباجا  ار  امـش  اـت  دـیناوخب  ارم  : » يدومرف و  ( 15)
ار يراوخ  اب  مّنهج  رد  ندش  لخاد  نآ ، كرت  رب  يدیمان و  رابکتـسا  ار  نآ  كرت  تدابع و  ار  ندرک  اعد  سپ  .دش » دـنهاوخ  مّنهج 

.يداد رادشه 

ندوزفا ِبلط  تهج  دندناوخ و  ار  وت  تنامرف ، هب  دندرازگ و  رکش  ار  وت  تلّضفت ، اب  دندرک و  دای  ار  وت  تدوخ ، ِتمعن  اب  سپ  ( 16)
هتفهن تا  يدونـشوخ  هب  ناشنتفای  تسد  تمـشخ و  زا  ناشیا  تاجن  اهنیا  همه )  ) رد دـنداد و  هقدـص  وت  ياضر )  ) يارب وت ، تمعن ) )

.دوب

، يا هدومرف  ییامنهار  دوخ  بناج  زا  ار  تناگدنب  نآ  اب  وت  هچنآ  دننام  هب  ار ، يا  هدـیرفآ  شدوخ  بناج  زا  يا  هدـیرفآ  رگا  و  ( 17)
.تفرگ یم  رارق  شیاتـس  دروم )  ) ینابز ره  هب  تشگ و  یم  فیرعت  یگدنـشخب  هب  دـش و  یم  فصو  ناسحا  هب  درک ، یم  ییامنهار 

دنام یقاب  يوش  شیاتس  نآ  اب  هک  يا  هملک  شیاتس  يارب  دوش و  تفای  وت  شیاتـس  رد  یهار  هک  اجنآ  ات  تسوت ، يارب  شیاتـس  سپ 
.دشاب هتشاد  دوجو  ددرگزاب ، نآ  هب  هک  يدوصقم  و 

راکشآ هچ  .يا  هدناشوپ  ار  ناشیا  تمعن ، ششخب و  اب  يا و  هتفرگ  رارق  تناگدنب  شیاتس  دروم  لّضفت ، ناسحا و  اب  هکنآ  يا  ( 18)
!. ام هب  تا  یکین  تسا  هتشگ  صوصخم  هچ  و  وت ! ششخب  ام  رب  تسا  راشرس  هچ  و  وت ! تمعن  ام  عمج )  ) رد تسا 

ام يدرک و  تیاده  يدومن ، ناسآ  ار  نآ  هک  تهار  هب  يدیدنـسپ و  ار  نآ  هک  تنیئآ  هب  يدیزگرب و  ار  نآ  هک  تنید  هب  ار  ام  ( 19)
.يدومن انیب  تتمارک ، هب  ندیسر  تدوخ و  دزن  یکیدزن  هار )  ) هب ار 

اه هاـم  هـیقب  زا  ار  نآ  هـک  ناـمه  .يداد  رارق  ار  ناـضمر  هاـم  هصوـصخم ، تاـبجاو  هدــیزگرب و  ياـهراک  زا  وـت  ادــنوادخ و  ( 20)
رد هچنآ  ببـس  هب  .يدـیزگرب  لاس  ياه  نامز  همه  رب  ار  نآ  .يداد و  شا  يرترب  اهراگزور  اه و  نامز  همه  زا  یتشاد و  صوصخم 

نتساخ اپرب  هب  نآ  رد  يدرک و  بجاو  نآ  رد  ار  هزور  يدومن و  ربارب  نیدنچ  نآ  رد  ار  نامیا  يدرک و  لزان  رون  نآرق و  زا  هام  نآ 
.یتشاد گرزب  نآ  رد  تسا ، رتهب  هام  رازه  زا  هک  ار  ردق  بش  يدومن و  بیغرت  بش ) )

1487 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2696 

http://www.ghaemiyeh.com


ِهِماَیِِصب َنیِضّرَعَتُم  ، ُهَلَیل َِکنوَِعب  اَنُمق  َو  ُهَراَهَن ، َكِرمَِأب  اَنمُصَف  ، ِلَلِملا ِلهَأ  َنوُد  ِِهلـضَِفب  اَنَتیَفَطـصا  َو  ِمَمُألا ، ِِرئاَس  یَلَع  ِِهب  اَنَتَرثآ  ُّمث  ( 21)
نِم َتِلئُـس  اَِـمب  ُداَوَـجلا  ، َکـَیلِإ ِهِیف  َبِغُر  اَِـمب  ِیَلملا ُء  َتنَأ  َو  َکـَِتبُوثَم ، نِم  ِهـَیلِإ  اَنبّبَـسَت  َو  َکـِتَمحَر ، نـِم  ُهـَل  اَنَتـضّرَع  اَِـمل  ِهِماَِـیق  َو 

ِحَابرَأ َلَضفَأ  اَنََحبرَأ  َو  ٍروُربَم ، َهَبحُـص  اَنَبِحَـص  َو  ٍدمَح ، َماَقُم  ُرهّـشلا  اَذَه  اَنِیف  َماَقَأ  دَـق  َو  ( 22) .ََکبُرق َلَواَح  نَم  َیلِإ  ُبیِرَقلا  ، َِکلـضَف
اَنَقَراَف دَق  ُّمث  َنیَِملاَعلا ،

َُهل اَنَمَِزل  َو  اّنَع ، ُُهفاَرِصنا  اَنَـشَحوَأ  اَنّمَغ َو  َو  اَنیَلَع ، ُُهقاَِرف  ّزَع  نَم  َعاَدِو  ُهوُعّدَُوم  ُنحَنَف  (23) .ِهِدَدَع ِءاَفَو  َو  ِِهتّدُم ، ِعاَطِقنا  َو  ِِهتقَو ، ِماَمَت  َدـنِع 
ُماَلّسلا ( 24) .ِِهئاَِیلوَأ َدیِع  اَی  َو  َرَبکَألا ، ِهّللا  َرهَش  اَی  َکیَلَع  ُماَلّـسلا  َنُوِلئاَق  ُنحَنَف   ،ّ ِیـضَقملا ّقَحلا  َو  ُهّیِعرَملا ، ُهَمرُحلا  َو  ُظوُفحَملا ، ُماَمّذلا 
تَرُِشن َو  ُلاَمآلا ، ِهِیف  َتبُرَق  ٍرهَش  نِم  َکیَلَع  ُماَلّسلا  ( 25) .ِتاَعاّسلا ِماّیَألا َو  ِیف  ٍرهَش  َریَخ  اَی  َو  ِتاَقوَألا ، َنِم  ٍبوُحـصَم  َمَرکَأ  اَی  َکیَلَع 

ٍفِیلَأ نِم  َکیَلَع  ُماَلّسلا  ( 27) .ُُهقاَِرف ََملآ  ّوُجرَم  َو  ًادوُقفَم ، ُهُدقَف  َعَجفَأ  َو  ًادوُجوَم ، ُهُردَق  ّلَج  ٍنیِرَق  نِم  َکیَلَع  ُماَلّسلا  ( 26) .ُلاَمعَألا ِهِیف 
َکیَلَع ُماَلّسلا  ( 29) .ُبُونّذـلا ِهِیف  ّتلَق  َو  ُبُولُقلا ، ِهِیف  ّتقَر  ٍرِواَُجم  نِم  َکیَلَع  ُماَلّـسلا  ( 28) ّضَمَف ًایِضَقنُم  َشَحوَأ  َو  ّرَـسَف ، اًِلبقُم  َسَنآ 

یَعَر نَم  َدَعـسَأ  اَم  َو  َکِیف ، ِهّللا  َءاَقَتُع  َرَثکَأ  اَـم  َکـیَلَع  ُماَلّـسلا  ( 30) ِناَسحِإلا َُلبُس  َلّهَـس  ٍبِحاَص  َو  ِناَطیّـشلا ، یَلَع  َناَعَأ  ٍرِـصاَن  نِم 
ِبُویُعلا ِعاَونَِأل  َكَرَتسَأ  َو  ِبُونّذِلل ، َكاَحمَأ  َناَک  اَم  َکیَلَع  ُماَلّسلا  ( 31) َِکب َکَتَمرُح 
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.يدیزگرب ار - رگید  ياه  نیئآ  لها  هن   - ار ام  نآ  تلیضف  هب  يداد و  يرترب  هام ،)  ) نآ هلیـسو  هب  اه  تّما  هیقب  رب  ار  ام  سپـس  ( 21)
نتساخ اپ  هب  نتشاد و  هزور  ضرعم  رد  هک  یلاح  رد  .میتساخ  اپ  هب  ار  شبـش  وت  يرای  هب  میتفرگ و  هزور  ار  شزور  وت  نامرف  هب  سپ 

يزیچ نآ  ره  هدـنراد  وت  میداد و  رارق  وت  شاداـپ  هلیـسو  ار  نآ  .یتـشاد و  هضرع  اـم  هب  رطاـخ - نادـب   - تتمحر زا  میدوب ، هنابـش ) )
یـسک نآ  ره  هب  کـیدزن  .ددرگ و  تساوخرد  تلـضف  زا  هک  یتسه  يزیچ  نآ  ره  هدنـشخب  .دوش  هتـساوخ  تهاـگرد  زا  هک  یتسه 

.دشوک وت  هب  برق  يارب  هک  یتسه 

، نایناهج ياهدوس  نیرترب  هب  ار  ام  دش و  هارمه  وکین  ِرای  نوچمه  ام  اب  درک و  تماقا  هدیدنـسپ  ماقم  رد )  ) ام نیب  رد  هام  نیا  و  ( 22)
.دش ادج  ام  زا  ش ، ياهزور )  ) ددع نتفای  نایاپ  شتّدم و  ندمآ  رس  هب  شتقو و  ندش  مامت  ماگنه  سپس  .دومن  دنمدوس 

یم نامکانمیب  نیگهودنا و  ام ، نایم )  ) زا شنتفر  تسا و  راوشد  ام  رب  شقارف  هک  یسک  زا  عادو  مییوگ ، یم  عادو  ار  نآ  سپ  ( 23)
يا وـت ، رب  دورد  مییوـگ : یم  سپ  .مییاـمن  ادا  ّقـح  مینک و  تیاـعر  تمرح  میراد و  هگن  ناـمیپ  وا  يارب  تـسا  مزـال  اـم  رب  دزاـس و 

.وا ناتسود  دیع  يا  و  ادخ ، هام  نیرت  گرزب 

.اه تعاس  اهزور و  رد  هام  نیرتهب  يا  يدوب و  هارمه  هک  ییاه  تقو  نیرت  یمارگ  يا  وت ، رب  دورد  ( 24)

.تشگ هدرتسگ  نآ  رد  لامعا  دش و  کیدزن  نآ  رد  اهوزرآ  هک  یهام  وت  رب  دورد  ( 25)

هک يدـیما  هیاـم  دوب و  زیگنا  مغ  شنادـقف  تفر ، تسد  زا  نوچ  دوب و  گرزب  شمارتـحا  يدوب ، اـت  هک  ینیـشنمه  وت  رب  دورد  ( 26)
.دوب روآ  جنر  شقارف 

یب تخاس و  كانمیب  دـش ، يرپس  نوچ  .تخاس و  نامداش  دومن و  مارآ  ار  اه  لد  دروآ ، يور  نوچ  هک  یمدـمه  وت  رب  دورد  ( 27)
.ْدنادرگ بات 

.دش مک  نآ  رد  ناهانگ  دیدرگ و  نتورف  نآ  رد  اه  لد  هک  يا  هیاسمه  وت  رب  دورد  ( 28)

.دومن ناسآ  ار  ناسحا  ياه  هار  هک  یهارمه  درک و  يرای  ناطیش  ربارب  رد  هک  يروای  وت  رب  دورد  ( 29)

ار تتمرح  وت ، ببـس  هب  هک  یـسک  تسا  تخب  کین  هچ  و  وت ! رد  ادخ  باذع ) زا   ) ناگدش دازآ  تسا  رایـسب  هچ  .وت  رب  دورد  ( 30)
!. دنک تیاعر 

!. ار اه  بیع  عاونا  يدوب ، هدنشوپ  هچ  و  ار ! ناهانگ  يدوب ، هدننک  وحم  هچ  .وت  رب  دورد  ( 31)
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.ُماّیَألا ُهُِسفاَُنت  َال  ٍرهَش  نِم  َکیَلَع  ُماَلّـسلا  ( 33) َنِینِمؤُملا ِروُدُـص  ِیف  َکَبَیهَأ  َو  َنیِمِرجُملا ، یَلَع  ََکلَوطَأ  َناَک  اَم  َکـیَلَع  ُماَلّـسلا  ( 32)
َکیَلَع ُماَلّسلا  ( 36) ِهََسباَلُملا ِمیِمَذ  َال  َو  ِهَبَحاَصُملا ، ِهیِرَک  َریَغ  َکـیَلَع  ُماَلّـسلا  ( 35) ٌماَلَس ٍرمَأ  ّلُک  نِم  َوُه  ٍرهَـش  نِم  َکیَلَع  ُماَلّـسلا  ( 34)
ُماَلّسلا ( 38) .ًامَأَس ُهُماَیِص  ٍكوُرتَم  َال  ًامََرب َو  ٍعّدَُوم  َریَغ  َکیَلَع  ُماَلّـسلا  ( 37) ِتاَئیِطَخلا َسَنَد  اّنَع  َتلَـسَغ  َو  ِتاَکَرَبلِاب ، اَنیَلَع  َتدَفَو  اَمَک 

َِکب َضِیفُأ  ٍریَخ  نِم  مَک  َو  اّنَع ، َِکب  َفِرُص  ٍءوُس  نِم  مَک  َکیَلَع  ُماَلّسلا  ( 39) .ِِهتوَف َلبَق  ِهیَلَع  ٍنوُزحَم  َو  ِِهتقَو ، َلبَق  ٍبُولطَم  نِم  َکیَلَع 
ّدَشَأ َو  َکیَلَع ، ِسمَألِاب  اَنَصَرحَأ  َناَک  اَم  َکیَلَع  ُماَلّسلا  ( 41) ٍرهَش ِفلَأ  نِم  ٌریَخ    َ ِیه ِیّتلا  ِردَقلا  ِهَلَیل  یَلَع  َکیَلَع َو  ُماَلّـسلا  ( 40) اَنیَلَع
اَذَـه ُلهَأ  ّانِإ  ّمُهّللأ  ( 43) .ُهاَنِبلُـس َِکتاَکََرب  نِم  ٍضاَم  یَلَع  َو  ُهاَنمِرُح ، يِذـّلأ  َِکلـضَف  یَلَع  َکـیَلَع َو  ُماَلّـسلا  ( 42) .َکَیلِإ ًادَـغ  اَنَقوَش 

، ِِهتَفِرعَم نِم  ِِهب  اَنَتَرثآ  اَم    ّ َِیلو َتنَأ  ( 44) .ُهَلضَف مِِهئاَقَِشل  اُومِرُح  َو  ُهَتقَو ، ُءاَیِقشَألا  َلِهَج  َنیِح  َُهل  َکّنَِمب  اَنَتقّفَو  َو  ِِهب ، اَنَتفّرَش  يِّذلأ  ِرهّشلا 
ًاراَرقِإ ُدـمَحلا  َکَلَف  ّمُهّللأ  ( 45) .ٍرِیثَک نِم  اًلِیلَق  ِهِیف  اَنیّدَأ  َو  ٍریِـصقَت ، یَلَع  ُهَماَِیق  ُهَماَیِـص َو  َکِقِیفوَِتب  اَنّیلََوت  دَـق  َو  ِِهتّنُـس ، نِم  َُهل  اَنَتیَدَـه  َو 

ًارجَأ ِطیِرفّتلا  َنِم  ِهِیف  اََنباَصَأ  اَم  یَلَع  اَنرُجأَف  ، ِراَِذتعِالا ُقدِص  اَِنتَنِـسلَأ  نِم  َو  ِمَدّنلا ، ُدـقَع  اَِنبُوُلق  نِم  ََکل  َو  ِهَعاَضِإلِاب ، ًافاَِرتعا  َو  ِهَءاَسِإلِاب ،
.ِهیَلَع ِصوُرحَملا  ِرخّذلا  ِعاَونَأ  نِم  ِِهب  ُضاَتعَن  َو  ِهِیف ، َبوُغرَملا  َلضَفلا  ِِهب  ُكِردَتسَن 
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!. نانمؤم ياه  هنیس  رد  يدوب ، تبیه  اب  هچ  و  ناراکهانگ ! رب  يدوب ، ینالوط  هچ  .وت  رب  دورد  ( 32)

.دنک یمن  يربارب  نآ  اب  رگید ) (ي  اهزور هک  یهام  وت  رب  دورد  ( 33)

.تسا تمالس  زیچ  ره  زا  هک  یهام  وت  رب  دورد  ( 34)

.تسین هدیهوکن  شترشاعم  دنسپان و  شا  یهارمه  هک  وت  رب  دورد  ( 35)

.یتسش ام  زا  ار  اهاطخ  یکرچ  يدش و  دراو  ام  رب  اه  تکرب  اب  هک  روط  نامه  وت  رب  دورد  ( 36)

.دشاب تلالم  رس  زا  شا  هزور  كرت  هکنآ  هن  .دشاب و  یگنتلد  يور  زا  وا  اب  عادو  هکنآ  هن  وت  رب  دورد  ( 37)

.دنروخ هودنا  نآ  رب  شنتفر ، تسد  زا  زا  شیپ  هدش و  بلط  شندمآ ، نامز  زا  شیپ  هک  وت  رب  دورد  ( 38)

!. تفای ینوزف  ام  رب  وت ، هلیسو  هب  هک  يا  یکین  رایسب  هچ  و  دش ! فرطرب  ام  زا  وت ، ببس  هب  هک  اه  يدب  رایسب  هچ  .وت  رب  دورد  ( 39)

.هام رازه  زا  تسا  رتهب  هک  ردق  بش  رب  وت و  رب  دورد  ( 40)

!. میقاتشم وت  يوس  هب  تخس  هچ  ادرف  و  میدوب ! صیرح  وت  رب  رایسب  هچ  زورید  .وت  رب  دورد  ( 41)

.میداد تسد  زا  هک  تا  هتشذگ  ياه  یکین  رب  میدش و  مورحم  نآ  زا  هک  تتلیضف  رب  وت و  رب  دورد  ( 42)

، يداد قیفوت  تتمعن ، هلیسو  هب  نآ  يارب  ار  ام  يداد و  تفارـش  نآ  هلیـسو  هب  ار  ام  هک  میتسه ، هام  نیا  لها  ام  انامه  ادنوادخ ، ( 43)
.دنتشگ مورحم  ْهام  نآ  لضف  زا  ناشتواقش ، رثا  رب  دنتخانشن و  ار  نآ  تقو  ناتخب ، هریت  هک  هاگنآ 

ْیهاتوک همه )  ) اب  - ار ام  يدومن و  ییامنهار  نآ ، شور  هب  ار  ام  يداد و  يرترب  نآ ، تخانش  هلیسو  هب  ار  ام  هک  ییالوم  ییوت  ( 44)
ماجنا ار  رایسب  زا  یکدنا  نآ  رد  .میوش و  راد  هدهع  ار  هاگنابـش ) رد   ) شنتـساخ اپ  هب  شا و  هزور  ات  يداد  قیفوت  نامیاه - ) ندرک  )

.میداد

میا و هدـننک  فارتـعا  يراـگنا ، لهـس  هب  هدـننک و  رارقا  يرادرک ، دـب  هب  هک  یلاـح  رد  تسوـت ، يارب  ساپـس  سپ  ادـنوادخ ، ( 45)
ام هب  هام  نآ  رد  یهاتوک  زا  هچنآ  رب  ار  ام  سپ  .تسوت  يارب  ناـمیاه ، ناـبز  نیتسار  نتـساوخ  رذـع  ناـمیاه و  لد  یعطق  ینامیـشپ 

هدش دنمزآ  صیرح و  نآ  رب  هک  نوگانوگ  ياه  هتخودنا  نآ  اب  میبایرد و  ار  هدیدنـسپ  لضف  نآ  اب  هک  یـشاداپ  .هد  شاداپ  هدیـسر ،
.میناتسب ضوع  ار  میا 

1491 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2700 

http://www.ghaemiyeh.com


اّنِعَأَف ُهاَنَتغَّلب  اَذِإَف  ِِلبقُملا ، َناَضَمَر  ِرهَـش  نِم  اَنیِدـیَأ  َنَیب  اَم  اَنِراَمعَِأب  ُغلبا  َو  َکّقَح ، نِم  ِهِیف  اَنرّـصَق  اَم  یَلَع  َكَرذُـع  اََـنل  بِجوَأ  َو  ( 46)
ِیف َکّقَِحل  ًاکَرَد  ُنوُکَی  اَم  ِلَمَعلا  ِِحلاَص  نِم  اََنل  ِرجَأ  َو  ِهَعاّطلا ، َنِم  ُهّقِحَتسَی  اَِمب  ِماَیِقلا  َیلِإ  اَنّدَأ  َو  ِهَداَبِعلا ، َنِم  ُُهلهَأ  َتنَأ  اَم  ِلُواَنَت  یَلَع 

ٍهَئیِطَخ نِم  ِهِیف  اَنبَسَتکا  َو  ٍبنَذ ، نِم  ِهِیف  اَنعَقاَو  وَأ  ٍمثِإ ، وَأ  ٍمََمل  نِم  اَذَه  اَنِرهَش  ِیف  ِِهب  اَنمَملَأ  اَم  ّمُهّللأ َو  ( 47  ) .ِرهّدلا ِروُهُش  نِم  ِنیَرهّشلا 
اّنَع ُفعا  َو  َكِرتِِسب ، اَنُرتسا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، اَنِریَغ نِم  ًهَمرُح  ِِهب  اَنکَهَتنا  ِوَأ  اَنَسُفنَأ ، ِهِیف  اَنمَلَظ  ٍناَیِسن  یَلَع  وَأ  اّنِم ، ٍدّمَعَت  یَلَع 
ِهِیف اّنِم  َترَکنَأ  اَِمل  ًهَراّفَک  ًهّطِح َو  ُنوُکَی  اَِمب  اَنلِمعَتسا  َو  َنِینِعاّطلا ، َنُسلَأ  ِهِیف  اَنیَلَع  طُسبَت  َال  َو  َنِیتِماّشلا ، ُِنیعَِأل  ِهِیف  اَنبِصنَت  َال  َو  َكِوفَِعب ،
ِموَی ِیف  اََنل  كِرَاب  َو  اَنِرهَِـشب ، اَنَتَبیِـصُم  ُربجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 48) .ُصُقنَی َال  يِّذلأ  َِکلـضَف  َو  ُدَـفنَت ، َال  ِیّتلا  َِکتَفأَِرب 

ّمُهّللأ ( 49) .َنَلَع اَـم  اَِـنبُونُذ َو  نِم    َ ِیَفخ اَـم  اََـنل  رِفغا  َو  ٍبنَذـِل ، ُهاَـحمَأ  َو  ٍوفَِعل ، ِِهبَلجَأ  اَـنیَلَع  ّرَم  ٍموَی  ِریَخ  نِم  ُهلَعجا  َو  اـَنِرِطف ، اَنِدـیِع َو 
مِهِرَفوَأ َو  ِهِیف ، ًامِسق  مِِهلَزجَأ  َو  ِِهب ، ِِهلهَأ  ِدَعسَأ  نِم  اَنلَعجا  َو  اَِنتاَئّیَس ، نِم  ِهِجوُرُِخب  اَنجِرخَأ  َو  اَناَیاَطَخ ، نِم  ِرهّـشلا  اَذَه  ِخاَلِـسنِاب  اَنخَلـسا 

ّقَح َُهبُونُذ  یَّقتا  َو  اَهِماَِیق ، ّقَح  ِهِدوُدُِـحب  َماَق  َو  اَهِظفِح ، ّقَح  ُهَتَمرُح  َظِفَح  َو  ِِهتَیاَـعِر ، ّقَح  َرهّـشلا  اَذَـه  یَعَر  نَم  ّمُهّللأ َو  ( 50) .ُهنِم ًاّظَح 
، َِکلضَف نِم  ُهَفاَعضَأ  اَنِطعَأ  َو  َكِدجُو ، نِم  ُهَلثِم  اََنل  بَهَف  ، ِهیَلَع َکَتَمحَر  تَفَطَع  َو  َُهل ، َكاَضِر  تَبَجوَأ  ٍَهبرُِقب  َکَیلِإ  َبّرَقَت  وَأ  اَِهتاَُقت ،

.اّنَهُملا ُءاَطَعَلل  َكَءاَطَع  ّنِإ  َو  یَنفَت ، َال  َِکناَسحِإ  َنِداَعَم  ّنِإ  َو  ُضیِفَت ، َلب  ُصُقنَت  َال  َکَِنئاَزَخ  ّنِإ  َو  ُضیِغَی ، َال  َکَلضَف  ّنِإَف 
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- تسام يور  شیپ  رد  هک   - ام رمع  نادرگ و  مزال  ام  رب  میا ، هدرک  یهاـتوک  تّقح  رب  هاـم )  ) نآ رد  هک  ار  اـم  رذـع  لوبق )  ) و ( 46)
رب ار  ام  .امرف و  يرای  ینآ ، هتـسیاش  وت  هک  یتدابع  ماجنا  رب  ار  ام  يدـناسر ، نآ  هب  ار  ام  نوچ  سپ  .ناسرب  هدـنیآ  ناضمر  هام  هب  ار ،

ناضمر  ) هام ود  رد  وت  ّقح  نتفایرد  ببـس  هک  ار  هچنآ  هتـسیاش ، لامعا  زا  .رادـب و  ّقفوم  تسا ، هاـم  نآ  راوازـس  هک  یتعاـط  هب  ماـیق 
.نادرگ هتسویپ  ام  يارب  دشاب ، راگزور  ياه  هام  زا  هدنیآ ) هتشذگ و 

ام هک  ییاطخ  میداد و  ماجنا  نآ  رد  هک  یهانگ  ای  میدـش  کیدزن  نآ  هب  هام  نیا  رد  هک  یگرزب  ای  کچوک  هاـنگ  ادـنوادخ و  ( 47)
يرد هدرپ  ار  يرگید  تمرح  نآ  اب  ای  میدرک  متـس  دوخ  هب  نآ  رد  هک  يا  یـشومارف  ای  میتفر ، شراب  ریز  دمع  يور  زا  هام )  ) نآ رد 
شیپ نآ ، رد  ار  ام  رذـگرد و  ام  زا  دوخ  وفع  هب  ناـشوپب و  دوخ  هدرپ  هب  ار  اـم  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  میدومن ؛

هب دوش و  یمن  دوبان  هک  تا  ینابرهم  هب  اشگن و  ام  رب  هام )  ) نآ رد  ار  ناگدـننز  هنعط  نابز  هدـن و  رارق  ناگدـننک  تتامـش  نامـشچ 
، يدنـسپ یمن  ام  رب  هک  دوش  یم  ییاهراک  هراّفک  نتخیرورف و  ببـس  هک  يراک  هب  هاـم )  ) نیا رد  ار  اـم  ددرگ ، یمن  مک  هک  تلـضف 

.رامگب

ار نامرطف  دیع و  زور  ام  يارب  .نک و  ناربج  نام  هام  نتفر )  ) رد ار  ام  تبیـصم  .تسرف  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 48)
هدـننک وحم  وفع و  يارب  زور ، نیرت  هدـننک  بلج  هک  هد  رارق  تسا  هتـشذگ  ام  رب  هک  ییاهزور  نیرتهب  زا  ار  نآ  .نادرگ و  كراـبم 

.زرمایب ار  ام  راکشآ  ناهنپ و  ناهانگ  .دشاب و  هانگ  يارب  نآ ، نیرت 

ار ام  نآ ، هلیسو  هب  .رب و  نوریب  نامیاه  يدب  زا  ار  ام  شنتفر ، نوریب  اب  .روآرد و  اهاطخ  زا  ار  ام  هام ، نیا  نتـشذگ  اب  ادنوادخ  ( 49)
.هد رارق  نآ  زا  ناشیا  نیرت  دنم  هرهب  زا  هام و  نآ  رد  نانآ  نیرت  بیصن  رپ  زا  نآ و  لها  نیرتدنمتداعس  زا 

هگن هدوب  ّقح  هک  يروط  نآ  ار  شتمرح  و  تسا ، شتیاعر  ّقح  هک  يروط  هب  ار ، هاـم  نیا  هدرک  تیاـعر  سک  ره  ادـنوادخ و  ( 50)
زیهرپ هدوب  ندرک  زیهرپ  ِّقح  هک  يروـط  هب  شیوـخ  ناـهانگ  زا  هتـشاد و  اـپ  هب  هدوـب  شّقح  هک  يروـط  نآ  ار  شدودـح  و  هتـشاد ،

وا هب  ار  تتمحر  هدـنادرگ و  مزال  وا  يارب  ار  وت  يدونـشوخ  هک  هتـسج ، برقت  وت  يوس  هب  يروآ  برقت  لـمع  هلیـسو  هب  اـی  هدومن ،
یتسرد هب  .امرف  اطع  ام  هب  ار  نآ  ربارب  نیدـنچ  تلـضف ، زا  شخبب و  ام  هب  ار  نآ  دـننام  تدوخ ، دزن  يرگناوت )  ) زا سپ  هدـنادرگرب ؛

انف تناسحا  نداعم  هک  یتسرد  هب  دـبای و  یم  ینوزف  هکلب  دوش ، یمن  مک  وت  ياه  هنیجنگ  انامه  تسین و  ریذـپ  یتساک  وت  لـضف  هک 
.تساراوگ ییاطع  وت ، ياطع  هک  یتسرد  هب  دوش و  یمن 
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َکَیلِإ ُبُوتَن  ّانِإ  ّمُهّللأ  ( 52) .ِهَماَیِقلا ِموَی  َیلِإ  ِهِیف  ََکل  َدّبَعَت  وَأ  ُهَماَص ، نَم  ِروُجُأ  َلثِم  اََنل  ُبتکا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 51)
وَأ ُهاَنفَلـسَأ ، ٍءوُس  وَأ  ُهاَنبَنذَأ ، ٍبنَذ  ّلُک  نِم  ًادَـشَتُحم  ًاعَمجَم َو  َِکتِّلم  ِلـهَِأل  َو  ًاروُرُـس ، ًادـیِع َو  َنِینِمؤُمِلل  ُهَتلَعَج  يِذـّلأ  اـَنِرِطف  ِموَی  ِیف 

ّکّـشلا َو َنِم  تَصَلَخ  ًاـحوُصَن  ًَهبوـَت  ، ٍهَئیِطَخ ِیف  اَهَدـَعب  ُدوـُعَی  اـَل  َو  ٍبـنَذ ، َیلِإ  ٍعوُـجُر  یَلَع  ِيَوـطَنی  اَـلنَم  ََهبوـَت  ، ُهاَنرَمـضَأ ّرَـش  ِرِطاَـخ 
اَم َهّذـَل  َدَِـجن  یّتَح  ِدوُعوَملا  ِباََوث  َقوَش  َو  ِدـیِعَولا ، ِباَقِع  َفوَخ  اَنقُزرا  ّمُهّللأ  ( 53) .اَهیَلَع اَنتّبَث  َو  اّنَع ، َضرا  َو  اّنِم ، اَـهّلبَقَتَف  ، ِباَِـیترِالا

َهَعَجاَُرم مُهنِم  َتِلبَق  َو  َکَـتّبَحَم ، مَُهل  َتـبَجوَأ  َنیِذـّلا  َنِیباّوـّتلا  َنـِم  َكَدـنِع  اَـنلَعجا  َو  ( 54) .ُهنِم َكُریِجَتـسَن  اَم  ََهبأَـک  َو  ِِهب ، َكوُعدـَن 
.ِهَماَیِقلا ِموَی  َیلِإ  َرَبَغ  نَم  مُهنِم َو  َفَلَـس  نَم  ًاعیِمَج  اَِننیِد  ِلهَأ  اَِـنتاَهّمُأ َو  اَِـنئَابآ َو  نَع  زَواََـجت  ّمُهّللأ  ( 55) .َنِیلِداَعلا َلَدعَأ  اَی  َِکتَعاَط ،

َِکئاَِـیبنَأ یَلَع  َتیّلَـص  اَـمَک  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ّلَـص  َو  َنـِیبّرَقُملا ، َکـِتَِکئاَلَم  یَلَع  َتیّلَـص  اَـمَک  ِهـِلآ  اَـنِّیبَن َو  ٍدّـمَُحم  یَلَع  ّلَـص  ّمُـهّللأ  ( 56)
اَُنلاَنَی َو  اَُهتَکََرب ، اَنُُغلبَت  ًهاَلَـص  ، َنیَِملاَعلا ّبَر  اَی  َِکلَذ  نِم  َلَضفَأ  َو  َنیِِحلاّصلا ، َكِداَبِع  یَلَع  َتیّلَـص  اَمَک  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ّلَـص  َو  َنِیلَـسرُملا ،

ّلُک یَلَع  َتنَأ  َو  ِِهلـضَف ، نِم  َِلئُـس  نَم  یَطعَأ  َو  ِهیَلَع ، َلّکُُوت  نَم  یَفکَأ  َو  ِهَیلِإ ، َبِغُر  نَم  ُمَرکَأ  َّکنِإ  ، اـَنُؤاَعُد اََـهل  ُباَجَتـُسی  َو  اَـهُعفَن ،
.ٌریِدَق ٍءیَش 
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تمایق زور  ات  هام  نیا  رد  ای  دنا  هتفرگ  هزور  هک  یناسک  شاداپ  دننام  ام  يارب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 51)
.سیونب دننک ، یم  تدابع  ار  وت 

رارق ییامهدرگ  عامتجا و  لحم  ْتنید  لـها  يارب  يداـش و  دـیع و  ْناـمیا  لـها  يارب  ار  نآ  هک  ناـمرطف  ِزور  رد  اـم  ادـنوادخ  ( 52)
هب میا ، هتشاد  لد  رد  هک  يدب  هشیدنا  ای  میا  هداد  ماجنا  هتـشذگ  رد  هک  يا  يدب  ای  میا  هدش  بکترم  ار  نآ  هک  یهانگ  ره  زا  يداد ،

یـصلاخ هبوت  .ددرگ  یمن  زاب  ییاطخ  هب  هبوت  زا  سپ  درادن و  لد  رد  ار  هانگ  هب  نتـشگزاب  هک  یـسک  هبوت  .مینک  یم  هبوت  وت  هاگرد 
.نادرگ تباث  نآ  رب  ار  ام  شاب و  دونشوخ  ام  زا  ریذپب و  ام  زا  ار  نآ  سپ  .دشاب  كاپ  یلدود  دیدرت و  زا  هک 

میهاوخ یم  وت  زا  هچنآ  یشوخ  ات  .نادرگ  ام  يزور  ار  هدش  هداد  هدعو  ِشاداپ  ِقوش  هدش و  هداد  رادشه  ِرفیک  ِسرت  ادنوادخ  ( 53)
.میبایرد میرب ، یم  هانپ  وت  هب  نآ  زا  هچنآ  هودنا  و 

زا ار  تتعاط  هب  تشگزاـب  و  يا ، هدومن  بجاو  اـهنآ  يارب  ار  تا  یتسود  هک  هد  رارق  یناگدـننک  هبوت  زا  دوخ  دزن  رد  ار  اـم  و  ( 54)
.نارگداد نیرت  لداع  يا  .يا  هتفریذپ  نانآ 

زیخاتـسر زور  ات  هدنام ، هدنز  هک  ره  هدرم و  هتـشذگرد و  ناشیا  زا  هک  ره  ام ، ناشیک  مه  همه  ناردام و  ناردپ و  زا  ادـنوادخ  ( 55)
.رذگرد

شنادناخ وا و  رب  .يداتـسرف و  دورد  تبّرقم  ناگتـشرف  رب  هکنانچمه  .تسرف  دورد  شنادناخ  نامربمایپ و  دّمحم  رب  ادـنوادخ  ( 56)
ناگدـنب رب  هکنانچمه  تسرف ، دورد  شنادـناخ  وا و  رب  .يداتـسرف و  دورد  تا  هدـش  هداتـسرف  ناربمایپ  رب  هکناـنچمه  تسرف ، دورد 

ياعد دبایرد و  ار  ام  شدوس  دسر و  ام  هب  نآ  تکرب  هک  يدورد  نایناهج ، راگدرورپ  يا  نآ  زا  رترب  .يداتسرف و  دورد  تا  هتسیاش 
یتسه یسک  رت  هدننک  زاین  یب  هدش و  تساوخرد  وا  زا  هک  یتسه  یسک  رت  میرک  وت  هک  یتسرد  هب  .ددرگ  باجتسم  نآ  ببـس  هب  ام 

.ییاناوت يزیچ  ره  رب  وت  هدش و  تساوخرد  وا  لضف  زا  هک  یتسه  یسک  رت  هدنشخب  هدش و  دامتعا  وا  رب  هک 
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َلاَقَف ِهَعُمُجلا ، ِموَی  یِف  َو  َهَلبِقلا ، َلَبقَتسا  ّمُث  ًامِئاَق  َماَق  ِهِتاَلَص  نِم  َفَرَصنا  اَذِإ  ِرطِفلا  ِموَی  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 46)

ُّبیَُخی َال  نَم  اَی  َو  ( 4) ِهَیلِإ ِهَجاَحلا  َلهَأ  ُرِقَتحَی  َال  نَم  اَی  َو  ( 3) ُداَِلبلا ُُهلَبقَت  َال  نَم  ُلَبقَی  نَم  اَی  َو  ( 2) ُداَبِعلا ُهُمَحرَی  َال  نَم  ُمَحرَی  نَم  اَی  ( 1)
اَی َو  ( 7) .َُهل ُلَمُعی  اَم  َریِسَی  ُرُکشَی  َو  ِِهب ، ُفَحُتی  اَم  َریِغَـص  ِیَبتَجی  نَم  اَی  َو  ( 6) ِهیَلَع ِّهلاّدلا  َلهَأ  ّدّرلِاب  ُهَبجَی  َال  نَم  اَی  َو  ( 5  ) .ِهیَلَع َنیِّحلُملا 
َال نَم  اَی  َو  ( 10) .ُهنَع ََربدَأ  نَم  ِهِسفَن  َیلِإ  وُعدَی  نَم  اَی  َو  ( 9) .ُهنِم اَنَد  نَم  َیلِإ  ُوندَی  نَم  اَی  َو  ( 8) ِلِیلَجلِاب ِيزَاُجی  ِلِیلَقلا َو  یَلَع  ُرُکشَی  نَم 

َنوُد ُلاَمآلا  ِتَفَرَصنا  (12) .اَهَیّفَُعی یّتَح  ِهَئّیّـسلا  ِنَع  ُزَواَجَتَی  َو  اَهَیِمُنی ، یّتَح  َهَنَـسَحلا  ُرِمُثی  نَم  اَی  َو  ( 11) .ِهَمِقّنلِاب ُرِداَُبی  اـَل  َو  َهَمعّنلا ، ُّریَُغی 
َقوَف یَلعَألا  ُّولُعلا  َکَلَف  ، ُتاَفّـصلا َِکتعَن  ِغُوُلب  َنوُد  تَخّـسَفَت  َو  ِتاَِبلّطلا ، ُهَیِعوَأ  َكِدوُج  ِضیَِفب  تَأَلَتما  َو  ِتاَجاَحلِاب ، َکِمَرَک  يَدَـم 

َنوُِدفاَولا َباَخ  ، ٌریِقَح َِکفَرَش  ِبنَج  ِیف  ٍفیِرَـش  ّلُک  َو  ٌریِغَـص ، َكَدنِع  ٍلِیلَج  ّلُک  ( 13) .ٍلاَلَج ّلُک  َقوَف  ُدَـجمَألا  ُلاَلَجلا  َو  ٍلاَع ، ّلُک 
َکَلضَف َعَجَتنا  ِنَم  ّالِإ  َنوُعِجَتنُملا  َبَدجَأ  َو  َِکب ، ّالِإ  َنوِّملُملا  َعاَض  َو  ََکل ، ّالِإ  َنوُضّرَعَتُملا  َرِسَخ  َو  َكِریَغ ، یَلَع 
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.داتـسیا هدـش ، غراف  شزاـمن  زا  تفگ و  مالـس  هک  یماـگنه  هعمج ، زور  رد  رطف و  زور  رد  دوب ، مالـسلا  هیلع  ماـما  ياـعد  زا  (46)و 
: تفگ درک و  هلبق  هب  ور  سپس 

.دننک یمن  محر  وا  هب  ناگدنب  هکنآ  هب  دنک ، یم  محر  هک  یسک  يا  ( 1)

.دنریذپ یمن  ار  وا  اهرهش  لها )  ) هک ار  نآ  دریذپ ، یم  هک  یسک  يا  و  ( 2)

.درامش یمن  تسپ  راوخ و  ار  شنادنمتجاح  هک  یسک  يا  و  ( 3)

.دنک یمن  دیماان  ار  دوخ  ناگدننک  رارصا  هک  یسک  يا  و  ( 4)

.دنز یمن  دنراد ، دامتعا  وا  ّتبحم  هب  هک  نانآ  یناشیپ  رب  در  تسد  هک  یسک  يا  و  ( 5)

یم ساپس  دوش ، یم  ماجنا  وا  يارب  هک  ار  یلمع  كدنا  دنیزگ و  یمرب  دوش ، یم  هداد  وا  هب  هک  ار  يدرخ  هفحت  هک  یسک  يا  و  ( 6)
.دراد

.دهد یم  گرزب  شاداپ  دراذگ و  یم  ساپس  ار  مک  لمع )  ) هک یسک  يا  و  ( 7)

.دوش یم  کیدزن  دوش ، کیدزن  وا  هب  هک  ره  هب  هک  یسک  يا  و  ( 8)

.دَنادرگ يور  وا  زا  هک ، ار  یسک  دناوخ  یم  دوخ  يوس  هب  هک  یسک  يا  و  ( 9)

.دنک یمن  باتش  تخس ، رفیک  هب  دهد و  یمن  رییغت  ار  تمعن  هک  یسک  يا  و  ( 10)

.دنک وحم  ار  نآ  ات  درذگ ، یم  رد  يدب  زا  دیازفیب و  ار  نآ  ات  دنک ، یم  روراب  ار  یکین  هک  یسک  يا  و  ( 11)

هتـشگ رپ  تدوج ، يدایز  اب  اه  هتـساوخ  فرظ  تسا و  هدـش  هدروآرب  اه  تجاح  اب  تمرک ، نایاپ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  اهوزرآ  ( 12)
نیرت گرزب  و  يدـنلب ، ره  قوف  رب  يدـنلب  نیرتدـنلب  سپ  .دـنا  هتخیـسگ  مه  زا  وت ، فصو  هب  ندیـسر  زا  شیپ  اه  فیـصوت  تسا و 

.تسوت يارب  یگرزب  ره  قوف  رب  یگرزب 

دیمااـن دـندش ، دراو  وت  زج  رب  هک  ناـنآ  .تسا  ریقح  تا  يراوگرزب  راـنک  رد  يراوـگرزب  ره  و  کـچوک ، وـت  دزن  یگرزب  ره  ( 13)
لـضف زا  ریغ  هک  ناگدنیوج  دندش و  عیاض  دنتفر ، وت  زج  هاگرد  رب  هک  نانآ  دندید و  نایز  دنتخادرپ ، وت  ریغ  هب  هک  نانآ  دنتـشگ و 

.دندیدرگ یلاسکشخ  راچد  دندش ، ایوج  وت 
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نِم ُسَأیَی  َال  َو  َنُوِلمآلا ، َکنِم  ُبیِخَی  َال  ( 15) .َنِیثیِغَتسُملا َنِم  ٌهَبیِرَق  َُکتَثاَغِإ  َو  َنِیِلئاّسِلل ، ٌحاَبُم  َكُدوُج  َو  َنِیبِغاّرِلل ، ٌحُوتفَم  َُکبَاب  (14)
َُکتَداَع ، َكاَواَن نَِمل  ٌضِرَتعُم  َکُملِح  َو  َكاَصَع ، نَِمل  ٌطوُسبَم  َُکقزِر  (16) .َنوُرِفغَتسُملا َِکتَمِقَِنب  یَقشَیال  َو  َنوُضّرَعَتُملا ، َِکئاَطَع 

(17) .ِعوُّزنلا ِنَع  َُکلاَهمِإ  مُهّدَص  َو  ِعوُجّرلا ، ِنَع  َُکتاَنَأ  مُهتّرَغ  دََقل  یّتَح  َنیِدَتعُملا  یَلَع  ُءاَقبِإلا  َُکتّنُـس  َو  َنِیئیِـسُملا ، َیلِإ  ُناَسحِإلا 
ِلهَأ نِم  َناَک  نَم  َو  اَِهب ، َُهل  َتمَتَخ  ِهَداَعّـسلا  ِلهَأ  نِم  َناَک  نَمَف  ، َکِکُلم ِماَوَدـِب  ًهَِقث  مُهَتلَهمَأ  َو  َكِرمَأ ، َیلِإ  اُوئیِفَِیل  مِِهب  َتّینَأـَت  اَّـمنِإ  َو 

َمل َو  َُکناَطلُـس ، مِِهتّدـُم  ِلوُـط  یَلَع  نِهَی  َمل  َكِرمَأ ، َیلِإ  ٌهَِلئآ  مُهُروـُمَأ  َو  َکِـمکُح ، َیلِإ  َنوُِرئاَـص ، مُـهّلُک  (18) .اََهل ُهَتلَذَخ  ِهَواَقّـشلا 
َو َکنَع ، َحَـنَج  نَِمل  ُِمئاّدـلا  ُلیَولاَف  ، ُلوُزَی َال  ٌِتباَث  َُکناَطلُـس  َو  ُضَحدـُت ، َال  ٌهَِمئاَق  َُکتّجُح  (19  ) .َُکناَهُرب مِِهتَلَجاَعُم  ِكرَِتل  ضَحدَـی 
، َِکباَقِع ِیف  ُهَدّدََرت  َلَوطَأ  اَم  َو  َِکباَذَع ، ِیف  ُهَفّرَـصَت  َرَثکَأ  اَم  ( 20) .َِکب ّرَتغا  ِنَِمل  یَقشَألا  ُءاَقّـشلا  َو  َکنِم ، َباَخ  نَِمل  َُهلِذاَخلا  ُهَبیَخلا 

.ِهیَلَع ُفیَِحت  َال  َکِمکُح  نِم  ًافاَصنِإ  َو  ِهِیف ، ُروَُجت  َال  َِکئاَضَق  نِم  ًالدَـع  ِجَرخَملا  َِهلوُهُـس  نِم  ُهَطَنقَأ  اَـم  َو  ِجَرَفلا ، َنِم  ُهَتَیاَـغ  َدَـعبَأ  اَـم  َو 
َو َلاَهمِإلا ، َتلَطَأ  َو  َلاَثمَألا ، َتبَرَـض  َو  ِبیِغّرتلا ، ِیف  َتفّطََلت  َو  ِدیِعَولِاب ، َتمّدَقَت  دَق  َو  َراَذعَألا ، َتیَلبَأ  َو  َجَـجُحلا ، َترَهاَظ  دَـقَف  (21)

ِهَرَداَبُملِاب ِیَلم ٌء  َتنَأ  َتّینََأت َو  َو  ِهَلَجاَعُمِلل ، ٌعیِطَتسُم  َتنَأ  َترّخَأ َو 
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سر دایرف  هب  تا  یـسردایرف  تسا و  اور  ناگدننک ، تساوخرد  يارب  وت  شـشخب  تسا و  زاب  دـنناهاوخ ، هک  نانآ  يارب  وت  ِرد  ( 14)
.تسا کیدزن  ناهاوخ ،

ناهاوخ شزرمآ  دندرگ و  یمن  سویأم  تیاطع  زا  دنتخادرپ ، وت  هب  هک  نانآ  دنوش و  یمن  هرهب  یب  وت  هاگرد )  ) زا نادنموزرآ  ( 15)
.دنوش یمن  تخب  هریت  ترفیک  هب 

.تسا هتخادرپ  هدومن ، ینمـشد  وت  اـب  هک  یـسک  هب  تملح  تسا و  هدرتـسگ  هدرک ، یناـمرفان  ار  وت  هک  یـسک  يارب  وـت  ِيزور  ( 16)
داد بیرف  نتشگزاب  زا  ار  نانآ  وت  نداد  تلهم  هکنیا  ات  .تسا  ناگدننک  زواجت  اب  ینابرهم  وت  شور  و  ناراکدب ، هب  ناسحا  وت  تداع 

.تشادزاب نتشادرب  تسد  زا  ار  اهنآ  وت ، نداد  تصرف  و 

یهاشداپ ماود  هب  هک  يا  هداد  ناشتلهم  تهج  نآ  زا  دـندرگزاب و  وت  نامرف  هب  ات  يا ، هدرک  گـنرد  ناـنآ  اـب  ور  نیا  زا  اـنامه  ( 17)
نآ زا  ار  وا  دـشاب ، نادنمتواقـش  زا  هک  ره  یهد و  نایاپ  تداعـس  هب  شیارب  دـشاب ، نادنمتداعـس  زا  هک  ره  سپ  .يراد  داـمتعا  دوخ 

.ینک یم  راوخ  تهج 

هدرکن و تسس  ار  وت  تنطلس  ناشیا ، ِنامز  يزارد  .دیسر  دهاوخ  وت  نامرف  هب  ناشرادرک  دنـسر و  یم  وت  مکح  هب  ناشیا  همه  ( 18)
.تسا هدشن  لطاب  وت  ناهرب  نانآ ، باذع  رد  ندرکن  باتش  تهج  زا 

زا هک  تسیسک  يارب  یگشیمه ، سوسفا  سپ  .تسا  لاوز  یب  تباث و  وت  تنطلـس  دوش و  یمن  لطاب  هک  تساجرباپ  وت  تّجح  ( 19)
.هتشگ رورغم  وت  هب  هک  تسیسک  يارب  یتخبدب  نیرت  تخبدب  هدش و  دیماان  وت  زا  هک  تسیسک  يارب  راب  ّتلذ  سأی  هتشگرب و  وت 

رود هچ  و  ترفیک ! رد  شنتـشگزاب ، یپرد  یپ  تسا  ینالوط  هچ  و  وت ! باذع  رد  وا ، نتـشگ  یلاح  هب  یلاح  زا  تسا  دایز  هچ  ( 20)
يور زا  شیاه ) يراتفرگ  همه  ! ) نتفای ییاهر  یناسآ  هب  زا  تسا  دـیماان  هچ  و  دوش ! لصاح  شیاـشگ  وا  راـک )  ) ناـیاپ رد  هک  تسا 

.ییامن یمن  افج  وا  رب  هک  تسوت ، هنافصنم  مکح  زا  .ینک و  یمن  متس  نآ  رد  هک  تسوت ، مکح  رد  لدع 

فطل اب  يا و  هداد  رتشیپ  ار ، اهرادشه  يا و  هدومن  نایب  ار ، اهرذع  يا و  هدرک  راکشآ  یپرد  یپ  ار ، اه  تّجح  قیقحت  هب  سپ  ( 21)
ریخأـت هب  ار ) باذـع  ، ) ییاـناوت ندومن  باتـش  رب  هکنآ  اـب  يا و  هداد  ینـالوط  ِتلهم  يا و  هدز  اـه  لَـثَم  يا و  هدومن  بیغرت  دوـخ ،

.يا هدومن  گنرد  يرداق ، ندرک  یتسد  شیپ  هب  هکنآ  اب  يا و  هتخادنا 
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َکُمَرَک َو  َغَلبَأ ، َُکتّجُح  َنوُکَِتل  َلب  ، ًهاَراَدـُم َكُراَِظتنا  َال  َو  ًهَلفَغ ، َکُکاَسمِإ  اـَل  َو  ًاـنهَو ، َکـُلاَهمِإ  اـَل  َو  ًازجَع ، َکـُتاَنَأ  نُکَت  َمل  ( 22)
َفَـصُوت نَأ  نِم  ّلَجَأ  َُکتّجُح  (23) .ُلاََزت َال  ٌِنئاَک َو  َوُه  َو  لََزت ، َمل  َناَـک َو  َکـِلَذ  ّلُـک  ّمَتَأ ، َکـُتَمِعن  َو  یَفوَأ ، َکـُناَسحِإ  َو  َلَـمکَأ ،

َو ( 24) ِهّلَقَأ یَلَع  َرَکُشت  نَأ  نِم  ُرَثکَأ  َُکناَسحِإ  َو  اَهِرسَِأب ، یَصُحت  نَأ  نِم  ُرَثکَأ  َُکتَمِعن  َو  ِهِهنُِکب ، ّدَُحی  نَأ  نِم  ُعَفرَأ  َكُدجَم  َو  اَهّلُِکب ،
.ًازجَع َلب  ِیَِهلإ  اَی  ًهَبغَر  َال  ِروُسُحلِاب ، ُراَرقِإلا    َ يَارَاُصق َو  َكِدیِجمَت ، نَع  ُكاَسمِإلا    َ ِیَنّهَهف َو  َكِدیِمَحت ، نَع  ُتوُکّـسلا    َ ِیب َرّـصَق  دَق 
ِمتَخت َال  َو  ِیئَاُعد ، بِجَتـسا  َو  يَاوَجن َ،  عَمـسا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، ِهَداَفّرلا َنسُح  َُکلَأسَأ  َو  ِهَداَفِولِاب ، َکـّمُؤَأ  اَذ  اـَنَأ  اَـهَف  (25)
ٍزِجاَع َال  َو  ُدـیُِرت ، اَِمب  ٍِقئاَض  ُریَغ  َّکنِإ  ، ِیَبَلُقنم َکَیلِإ  َو  ِیَفَرـُصنم ، َكِدـنِع  نِم  مِرکَأ  َو  ِیََتلأَسم ، ِیف  ّدّرلِاب  ِینَهبَجت  َال  َو  ِیَتبَیِخب ، ِیمَوی 

.ِمیِظَعلا   ّ ِیَلعلا ِهّللِاب  ّالِإ  َهُّوق  َال  َلوَح َو  َال  َو  ٌریِدَق ، ٍءیَش  ّلُک  یَلَع  َتنَأ  َو  ُلَأُست ، اّمَع 
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هب و  تلفغ ، يور  زا  هن  تا  يراددوخ  و  یتسـس ، يور  زا  هن  تنداد  تلهم  تسا و  هدوبن  یناوتاـن  يور  زا  وـت  ندوـمن  گـنرد  ( 22)
، رت ناوارف  وت  ناسحا  و  رت ، لماک  وت  مرک  و  رتاسر ، وت  تّجح  هک  تسنآ  يارب  هکلب  .تسا  ندرک  یمرن  يور  زا  هن  تنتخادـنا  ریخأت 

.دوب دهاوخ  رادیاپ  دبا  ات  اهنآ  و  تسا ، هدوب  لزا  زا  اه  نآ  همه  دشاب و  رت  مامت  وت  تمعن  و 

و دـیآرد ، يّدـح  هب  نآ  تقیقح  هک  تسنآ  زا  رتالاب  وت  یگرزب  و  دوش ، فصو  نآ  همه  هب  هک  تسنآ  زا  رت  گرزب  وت  تّجح  ( 23)
.درک ناوت  رکش  نآ  نیرتمک  رب  هک  تسنآ  زا  رت  نوزفا  وت  ناسحا  و  دیآ ، هرامش  هب  شمامت  هک  تسنآ  زا  رتشیب  وت  تمعن 

تیاهن و  هدرک ، هدنامرد  وت  نتـشاد  گرزب  زا  ارم  نخـس ،) زا   ) ْيراددوخ و  هتخادنا ، یهاتوک  هب  وت  ساپـس  زا  ارم  توکـس ، و  ( 24)
.تسا یناوتان  يور  زا  هکلب  نم - يادخ  يا   - یتبغر یب  يور  زا  هن  .تسا  یگدنامرد  هب  رارقا  نم  شالت 

دورد شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  .مهاوخ  یم  وت  زا  وکین  ییاریذـپ  مدومن و  ار  وت  هاگرد  هب  ندـمآ  گنهآ  هک  منم  کنیا  سپ  ( 25)
ما یناشیپ  رب  در  تسد  مشهاوخ ، رد  ناسرن و  ناـیاپ  هب  يدـیماان  هب  ار  مزور  نک و  باجتـسم  ار  میاـعد  ونـشب و  ار  میاوجن  تسرف و 
زا تسین و  راوشد  تخس و  تیارب  یهاوخب ، هچنآ  وت  هک  یتسرد  هب  .راد  یمارگ  تیوس ، هب  ار  متـشگزاب  تدزن و  زا  ار  منتفر  نزن و 

دنوادـخ يراـی  هب  رگم  تسین ، ییورین  تکرح و  چـیه  ییاـناوت و  يزیچ  ره  رب  وت  یتـسین و  ناوتاـن  دوـش ، تساوـخرد  وـت  زا  هچنآ 
.گرزب هبترمدنلب 
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َهَفَرَع ِموَی  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 47)

َو ٍهُولأَم ، ّلُک  ََهلِإ  َو  ِبَابرَألا ، ّبَر  ، ِماَرکِإلا ِلاَلَجلا َو  اَذ  ، ِضرَألا ِتاَواَمّـسلا َو  َعیَِدب  ُدـمَحلا  ََکل  ّمُهّللأ  ( 2) َنیَِملاَعلا ّبَر  ِهِّلل  ُدمَحلا  (1)
ٍءیَش ّلُک  یَلَع  َوُه  َو  ٌطیُِحم ، ٍءیَش  ّلُِکب  َوُه  َو  ٍءیَش ، ُملِع  ُهنَع  ُبُزعَی  َال  َو  ٌءیَـش ، ِِهلثِمَک  َسَیل  ٍءیَـش ، ّلُک  َثِراَو  َو  ٍقُولخَم ، ّلُک  َِقلاَخ 

ُمیِظَعلا ، ُمّرَکَتُملا ُمـیِرَکلا  ، َتـنَأ اــّلِإ  َهـَلِإ  اــَل  ُهـّللا  َتـنَأ  َو  ( 4) ُدّرَفَتُملا ُدرَفلا  ُدـّـحَوَتُملا  ُدـَـحَألا  ، َتـنَأ اـّلِإ  َهـَلِإ  اـَل  ُهـّللا  َتـنَأ  ( 3) .ٌبِیقَر
ُنَمحّرلا ، َتنَأ اـّلِإ  َهـَلِإ  اـَل  ُهـّللا  َتـنَأ  َو  ( 6) ِلاَـحِملا ُدـیِدّشلا  ، ِلاَـعَتُملا   ّ ِیَلعلا ، َتنَأ اـّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ُهـّللا  َتـنَأ  َو  ( 5) ُّربَکَتُملا ُرِیبَکلا  ، ُمّظَعَتُملا

ُمیِرَکلا ، َتـنَأ اـّلِإ  َهـَلِإ  اــَل  ُهـّللا  َتـنَأ  َو  ( 8) ُرِیبَـخلا ُمیِدَـقلا  ، ُریِـصَبلا ُعیِمّـسلا  ، َتـنَأ اـّلِإ  َهـَلِإ  اـَل  ُهـّللا  َتـنَأ  َو  ( 7) .ُمیِکَحلا ُمِیلَعلا  ، ُمـیِحّرلا
ّالِإ َهـَلِإ  اـَل  ُهـّللا  َتـنَأ  َو  ( 10) ٍدَدَـع ّلُـک  َدـَعب  ُرِخـآلا  َو  ٍدَـحَأ ، ّلُـک  َلـبَق  ُلّوَـألا  ، َتنَأ اـّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ُهّللا  َتـنَأ  َو  ( 9 ،) ُمَودَألا ُِمئاّدلا  ، ُمَرکَألا
َال ُهّللا  َتنَأ  َو  ( 12) ِدـمَحلا ِءاَیِربِکلا َو  َو  ِدـجَملا ، ِءاَهَبلا َو  وُذ  ، َتنَأ ّالِإ  ََهلِإ  َال  ُهّللا  َتنَأ  َو  ( 11) ِهُّونُد ِیف  ِیلَاعلا  َو  ِهُّولُع ، ِیف  ِینّادـلا  ، َتنَأ

.ٍءاَِذتحا اَِلب  ِتاَعَدَتبُملا  َتعَدَتبا  َو  ٍلاَثِم ، ِریَغ  نِم  َترّوَص  اَم  َترّوَص  َو  ٍخنِس ، ِریَغ  نِم  َءاَیشَألا  َتأَشنَأ  يِّذلأ  َتنَأ ، ّالِإ  ََهلِإ 
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هفرع زور  رد  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (47)و 

.تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يادخ  ساپس  ( 1)

نایادخ و يادخ  ناگدنراد و  هدنراد  .مرک  يراوگرزب و  ياراد  .نیمز  اه و  نامسآ  هدنروآدیدپ  .تسوت  يارب  ساپس  ادنوادخ  ( 2)
رب وا  دراد و  هطاحا  يزیچ  ره  هب  وا  تسین و  ناهنپ  وا  ملع  زا  يزیچ  تسین و  وا  دننام  يزیچ  .زیچ  ره  ثراو  ناگدیرفآ و  راگدـیرفآ 

.تسا نابهگن  زیچ  ره 

.ریظن یب  ياهنت  هناگی  ياتکی  .تسین  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  ( 3)

تیاـهن رد  گرزب  تمظع ، تیاـهن  رد  میظع  تمارک ، تیاـهن  رد  مرک  اـب  رایـسب  .تسین  يدوـبعم  وـت  زج  هـک  ییادـخ  ییوـت  و  ( 4)
.یگرزب

.دنک یم  رفیک  تخس  هبترم ، ِيدنلب  تیاهن  رد  هبترمدنلب  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و  ( 5)

.میکح ياناد  نابرهم ، هدنشخب  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و  ( 6)

.هاگآ میدق  انیب ، ياونش  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و  ( 7)

.رادیاپ يدبا  راوگرزب ، میرک  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و  ( 8)

.رامش ره  زا  دعب  نیرخآ  سک و  ره  زا  شیپ  نیتسخن  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و  ( 9)

.يدنلب ْدوخ  یکیدزن  دوجو  اب  و  کیدزن ، ْدوخ  يدنلب  دوجو  اب  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و  ( 10)

.یشیاتس يراوگرزب و  يدنمجرا و  ییابیز و  ياراد  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و  ( 11)

یتشاگن هنومن  نودب  ار  اه  تروص  يدیرفآ و  یلـصا  چیه  نودب  ار  ایـشا  هک  ییوت  .تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و  ( 12)
.يدروآ دیدپ  ییوگلا ) زا   ) يوریپ نودب  ار  اهادیپ  ون  و 
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یَلَع َکنُِعی  َمل  يِذـّلأ  َتنَأ  ( 14) ًارِیبدَت َکَنوُد  اَم  َتّربَد  َو  ًاریِـسیَت ، ٍءیَـش  ّلُک  َترّـسَی  َو  ًاریِدقَت ، ٍءیَـش  ّلُک  َترّدَق  يِّذلأ  َتنَأ  ( 13)
َو َتدَرَأ ، اَم  ًامتَح  َناَکَف  َتدَرَأ  يِّذلأ  َتنَأ  ( 15) .ٌریِظَن َال  ٌدِهاَشُم َو  ََکل  نُکَی  َمل  َو  ٌریِزَو ، َكِرمَأ  ِیف  َكرِزاَُوی  َمل  َو  ٌکیِرَش ، َکِقلَخ 
َو ٌناَطلُس ، َِکناَطلُِسل  مُقَی  َمل  َو  ٌناَکَم ، َکیِوحَی  َال  يِّذلأ  َتنَأ  ( 16) .َتمَکَح اَم  ًافِصن  َناَکَف  َتمَکَح  َو  َتیَضَق ، اَم  ًالدَع  َناَکَف  َتیَضَق 
(18) .ًاریِدقَت ٍءیَش  ّلُک  َترّدَق  َو  ًادَمَأ ، ٍءیَـش  ّلُِکل  َتلَعَج  َو  ًادَدَع ، ٍءیَـش  ّلُک  َتیَـصحَأ  يِّذلأ  َتنَأ  ( 17) .ٌناََیب َال  ٌناَهُرب َو  َکـِیُعی  َمل 
َال يِّذلأ  َتنَأ  ( 19) .َِکتِّینیَأ َعِضوَم  ُراَصبَألا  ِكِرُدت  َمل  َو  َِکتّیِفیَک ، نَع  ُماَهفَألا  ِتَزَجَع  َو  َِکتِّیتاَذ ، نَع  ُماَهوَألا  ِتَرُـصَق  يِذـّلأ  َتنَأ 

ََکل َلدِع  َال  َو  َكَِدناَُعیَف ، َکَعَم  ّدِض  َال  يِّذلأ  َتنَأ  ( 20) .ًادُولوَم َنوُکَتَف  ِدَلت  َمل  َو  ًادوُجوَم ، َنوُکَتَف  لّثَُمت  َمل  َو  ًادوُدحَم ، َنوُکَتَف  ّدَُحت 
اَم َکَناَحبُس  (22) .َعَنَص اَم  َعنُص  َنَسحَأ  َو  َعَدَتبا ، َو  َثَدحَتسا ، َو  َعَرَتخا ، َو  َأَدَتبا ، يِّذلأ  َتنَأ  ( 21) .َکَضِراَُعیَف ََکل  ِّدن  َال  َو  َكَِرثاَُکیَف ،

َو َکَفَأرَأ ، اَم  ٍفوُءَر  َو  َکَفَطلَأ ، اَم  ٍفیَِطل  نِم  َکَناَحبُس  (23) َکَناَقُرف ّقَحلِاب  َعَدصَأ  َو  َکَناَکَم ، ِنِکاَمَألا  ِیف  یَنسَأ  َو  َکَنأَش ، ّلَجَأ 
ِءاَیِربِکلا َو ِدـجَملا َو  ِءاَهَبلا َو  وُذ  َکَعَفرَأ  اَم  ٍعِیفَر  َو  َکَعَـسوَأ ، اَم  ٍداَوَج  َو  َکَعَنمَأ ، اَـم  ٍکـِیلَم  نِم  َکَناَحبُـس  (24) َکَفَرعَأ اَم  ٍمیِکَح 

َکَناَحبُس (26) َكَدَجَو اَینُد  وَأ  ٍنیِِدل  َکَسَمَتلا  ِنَمَف  ، َكِدنِع نِم  ُهَیاَدِـهلا  ِتَفِرُع  َو  َكَدَـی ، ِتاَریَخلِاب  َتطََـسب  َکَناَحبُـس  (25) .ِدمَحلا
َکِقلَخ ّلُک  ََکل  ِمِیلسّتِلل  َداَقنا  َو  َکِشرَع ، َنوُد  اَم  َِکتَمَظَِعل  َعَشَخ  َو  َکِملِع ، ِیف  يَرَج  نَم  ََکل  َعَضَخ 
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.يدومن هرادا  ار  دوخ  ياوِس  ام  یتخاس و  هدامآ  شفده ، يارب  ار  زیچ  ره  يدز و  مولعم  هزادنا  ار  يزیچ  ره  هکنآ  ییوت  ( 13)

هدوبن يدننام  هدننیب و  وت  يارب  هدرکن و  کمک  ار  وت  يریزو  تراک ، رد  دادن و  تا  يرای  یکیرـش  تندیرفآ ، رد  هکنآ  ییوت  ( 14)
.تسا

زا تمکح  يداد و  مکح  دوب و  لدـع  يور  زا  تتواضق  يدرک و  تواضق  دـش و  یمتح  تا  هدارا  يدرک و  هدارا  هکنآ  ییوت  ( 15)
.دوب فاصنا  يور 

وت يراکشآ ، نخس  نشور و  لیلد  درادن و  ییاجرباپ  یتنطلـس  وت ، تنطلـس  ربارب  رد  دریگ و  یمن  ارف  ار  وت  یناکم  هکنآ  ییوت  ( 16)
.تسا هدرکن  زجاع  ار 

هدومن داجیا  مولعم  هزادـنا  هب  ار  زیچ  ره  يا و  هداد  رارق  یناـیاپ  زیچ  ره  يارب  يا و  هدرمـش  کـی  کـی  ار  زیچ  ره  هکنآ  ییوت  ( 17)
.يا

.دنتفاین رد  ار  وت  ناکم  اج و  اه  هدید  دنزجاع و  وت  ّتیفیک  زا  اه  مهف  دنرصاق و  وت  تاذ  تقیقح  زا  اه  هشیدنا  هکنآ  ییوت  ( 18)

هدیئاز ات  يا ، هدرواین  يدنزرف  یشاب و  هدش  هدیرفآ  ات  يا ، هدشن  دننام  يزیچ  هب  یـشاب و  دودحم  ات  يرادن ، يّدح  هکنآ  ییوت  ( 19)
.یشاب هدش 

ات يرادن  يدننام  دنک و  تباقر  وت  اب  ینوزف  رد  ات  تسین ، تیارب  يدننامه  .دنک و  ینمـشد  وت  اب  ات  يرادن  يّدـض  هکنآ  ییوت  ( 20)
.دنک هضراعم  وت  اب 

.ْدنادرگ کین  دیرفآ ، هک  ار  هچنآ  شنیرفآ  دیرفآ و  هزات  دروآ و  دیدپ  دومن و  عارتخا  دیرفآ و  هنومن  نودب  هکنآ  ییوت  ( 21)

قرف باتک  تسا  ّقح  هدننک  راکـشآ  هچ  و  وت ! ناکم  اه ، ناکم  رد  تسا  دنلب  هچ  و  وت ! نأش  تسا  گرزب  هچ  یهّزنم ! كاپ و  ( 22)
! وت نآرق )  ) راذگ

! یهاگآ رایسب  هچ  هک  یمیکح  و  یفوئر ! رایسب  هچ  هک  یفوئر  و  یفیطل ! رایسب  هچ  هک  یفیطل  يا  یهّزنم ! كاپ و  ( 23)

ییوت يا ! هبترم  دنلب  رایـسب  هک  هبترمدنلب  و  يرگناوت ! رایـسب  هک  هدنـشخب  و  يریذپان ! تسکـش  هک  هاشداپ  يا  یهّزنم ! كاپ و  ( 24)
.شیاتس يراوگرزب و  يدنمجرا و  ییابیز و  ياراد 

لابند هب  ایند  ای  نید  يارب  هک  ره  سپ  .دش  هتخانـش  وت  بناج  زا  تیادـه  يا و  هدوشگ  اه  یکین  هب  ار  تتـسد  یهّزنم ! كاپ و  ( 25)
.دبای یم  ار  وت  تشگ ، وت 

عـشاخ وـت  یگرزب  يارب  تسا ، وـت  شرع  ریز  هچنآ  تشگ و  نتورف  وـت  يارب  تفرگ ، رارق  وـت  ملع  رد  هک  ره  یهّزنم ! كاـپ و  ( 26)
.دنا هداهن  ندرگ  وت ، ربارب  رد  میلست  يارب  تناگدیرفآ  همه  .دش و 
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َال ُعَداَُـخت َو  اـَل  يَراَُـمت َو  اـَل  يَراَُـجت َو  اـَل  ُعَزاَُـنت َو  اـَل  ُطاَُـمت َو  اـَل  ُداَُـکت َو  اـَل  ّسَُمت َو  اـَل  ّسَُجت َو  اــَل  ّسَُحت َو  اــَل  َکَناَحبـُـس  (27)
َُکتَداَرِإ َو  ٌمتَح ، َكُؤاَضَق  َو  ٌمکُح ، َُکلوَق  َکَناَحبُـس  (29) .ٌدَمَص   ّ َیح َتنَأ  َو  ٌدَشَر ، َكُرمَأ  .ٌدَدَج َو  َُکلِیبَس  َکَناَحبُـس  (28) ُرَکاَُمت

ََکل ( 32) ِتاَمَسّنلا ِ َئ  رَاب ، ِتاَواَمّسلا َرِطاَف  ، ِتاَیآلا َرِهَاب  َکَناَحبُـس  (31) .َِکتاَِملَِکل َلّدَبُم  َال  َو  َِکتّیِـشَِمل ، ّداَر  َال  َکَناَحبُـس  (30) .ٌمزَع
ََکل َو  ( 35) َکَعنُـص ِيزَاُوی  ًادـمَح  ُدـمَحلا  ََکل  َو  ( 34) .َِکتَمِعِنب ًادـِلاَخ  ًادـمَح  ُدـمَحلا  ََکل  َو  ( 33) َکِماَوَِدب ُموُدَی  ًادمَح  ُدـمَحلا 

َال ًادمَح  (37) ٍرِکاَش ّلُک  ُرکُـش  ُهنَع  ُرُـصقَی  ًارکُـش  َو  ٍدِماَح ، ّلُک  ِدمَح  َعَم  ًادمَح  ُدمَحلا  ََکل  َو  ( 36) .َكاَضِر یَلَع  ُدیِزَی  ًادمَح  ُدـمَحلا 
ِروُرُک یَلَع  ُفَعاَضَتَی  ًادـمَح  (39) .ِرِخآلا ُماَوَد  ِِهب  یَعدَتـُسی  َو  ُلّوَألا ، ِِهب  ُماَدَتـُسی  ًادمَح  (38) َکَیلِإ ّالِإ  ِِهب  ُبّرَقَُتی  َال  َو  َکـَل ، اـّلِإ  ِیَغبَنی 
ُنِزاُوی ًادمَح  (41) ُهَبَتَکلا َِکباَتِک  ِیف  ُهتَصحَأ  اَم  یَلَع  ُدیِزَی  َو  ُهَظَفَحلا ، ِِهئاَصحِإ  نَع  ُزِجعَی  ًادمَح  (40) .ًهَفِداَرَتُم ًافاَعضَأ  ُدَیاَزَتَی  َو  ِهَنِمزَألا ،

، ِِهنِطاَِبل ٌقفَو  ُهُرِهاَظ  ًادمَح  (43) ُهُؤاَزَج ٍءاَزَج  ّلُک  ُقِرغَتسَی  َو  ُُهباََوث ، َکیََدل  ُلُمکَی  ًادمَح  (42) .َعِیفّرلا َکّیِسرُک  ُلِداَُعی  َدیِجَملا َو  َکَشرَع 
َو ِهِدیِدعَت ، ِیف  َدَهَتجا  ِنَم  ُناَُعی  ًادمَح  (45) ُهَلضَف َكاَوِس  ٌدَحَأ  ُفِرعَی  َال  َو  ُهَلثِم ، ٌقلَخ  َكدَمحَی  َمل  ًادمَح  (44) ِهّیّنلا ِقدِِصل  ٌقفَو  ُُهنِطَاب  َو 

.ُدَعب نِم  ُهُِقلاَخ  َتنَأ  اَم  ُمِظَتنَی  َو  ِدمَحلا ، َنِم  َتقَلَخ  اَم  ُعَمجَی  ًادمَح  (46) .ِِهتَِیفَوت ِیف  ًاعَزن  َقَرغَأ  نَم  ُدّیَُؤی 
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تمواقم اب  هن  يروخ و  یم  گـنرین  هن  يدرگ و  یم  سمل  هن  یتسه و  وجتـسج  لـباق  هن  يوش و  یم  سح  هن  یهّزنم ! كاـپ و  ( 27)
هلیح وت  اب  هن  يروخ و  یم  بیرف  هن  ینک و  یم  وگم  وگب  هن  يراد و  شکمشک  یسک  اب  هن  یتسه و  عازن  لباق  هن  يور و  یم  رانکرب 

.دوش يرگ 

.زاین یب  هدنز  ییوت  تسا و  رگتیاده  تنامرف  و  راومه ، وت  هار  یهّزنم ! كاپ و  ( 28)

.تسا یمتح  تا  هدارا  و  بجاو ، تنامرف  و  تمکح ، تراتفگ  یهّزنم ! كاپ و  ( 29)

.تسین يا  هدنهد  رییغت  تتاملک  يارب  و  يا ، هدننادرگ  زاب  وت  ّتیشم  يارب  یهّزنم ! كاپ و  ( 30)

.اه ناج  هدنروآدیدپ  نامسآ ، هدننیرفآ  .تسا  راکشآ  تیاه  هناشن  هک  يا  یهّزنم ! كاپ و  ( 31)

.تسا یگشیمه  وت ، ندوب  یگشیمه  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس  ( 32)

.دَنام دیواج  وت ، تمعن  هارمه  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس  و  ( 33)

.دنک يربارب  وت ، فطل  اب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس  و  ( 34)

.دیازفیب تا  يدونشوخ  رب  هک  یساپس  .تسوت  يارب  ساپس  و  ( 35)

نآ زا  يا  هدنیاتـس  ره  شیاتـس  هک  یـشیاتس  و  دـشاب ، رازگ  ساپـس  ره  ساپـس  اـب  هارمه  هـک  یـساپس  .تسوـت  يارب  ساپـس  و  ( 36)
.دَنامزاب

.تسج ناوتن  بّرقت  وت ، يوس  هب  زج  نآ  هلیسو  هب  دشابن و  راوازس  وت ، يارب  زج  هک  یساپس  ( 37)

.ددرگ تساوخرد  نآ  هلیسو  هب  نیرِخآ ، ياقب  نیلّوا و  ماود  هک  یساپس  ( 38)

.دبای شیازفا  ربارب  نیدنچ  هتسویپ ، دوش و  ربارب  نیدنچ  اه ، نامز  شدرگ  اب  هک  یساپس  ( 39)

، دنا هدروآ  رامش  هب  وت  باتک  رد  لامعا )  ) ناگدنـسیون هچنآ  رب  و  دنـشاب ، زجاع  شندرمـش  زا  لامعا )  ) ِنانابهگن هک  یـساپس  ( 40)
.دبای ینوزفا 

.دیامن يربارب  تا  هیاپ  دنلب  یسرک  اب  و  دشاب ، گنس  مه  وت  گرزب  شرع  اب  هک  یساپس  ( 41)

.دریگارف ار  اهازج  همه  شیازج  و  دشاب ، لماک  وت  دزن  نآ  شاداپ  هک  یساپس  ( 42)

.دشاب قفاوم  هناقداص  ّتین  اب  شنطاب  دشاب و  ناوخمه  شنطاب  اب  شرهاظ  هک  یساپس  ( 43)
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.دنادن ار  نآ  تلیضف  وت ، زج  يدحا  دشاب و  هدرکن  شیاتس  ار  وت  نآ ، دننام  يا  هدیرفآ  چیه  هک  یساپس  ( 44)

.دوش دییأت  نآ ، ندروآ  اج  هب  لماک  رد  دومن  يور  هدایز  هک  ره  ددرگ و  يرای  دیشوک ، نآ  يرایسب  رد  هک  ره  هک  یساپس  ( 45)

.دریگ ربرد  ار  ینیرفایب  نآ  زا  سپ  هک  یساپس  ره  و  دروآ ، درگ  ار  يدیرفآ  اه  ساپس  زا  هچنآ  هک  یساپس  ( 46)
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ٍدیِزَِمب ُُهلِصَت  َو  ِهِرُوفُِوب ، َدیِزَملا  َکِمَرَِکب  ُبِجُوی  ًادمَح  (48) .ِِهب َكُدَمحَی  نّمِم  َدَمحَأ  َال  َو  ُهنِم ، َِکلوَق  َیلِإ  ُبَرقَأ  َدمَح  َال  ًادـمَح  (47)
ِبَجَتنُملا ، ٍدّـمَُحم ِلآ  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّبَر  (50) .َِکلاَلَج ّزِع  ُلـِباَُقی  َو  َکِـهجَو ، ِمَرَِکل  ُبِجَی  ًادـمَح  (49  ) َکنِم ًالوَط  ٍدـیِزَم  َدـَعب 

ٍدّمَُحم یَلَع  ّلَص  ّبَر  (51) .َِکتاَمَحَر َعَتمَأ  ِهیَلَع  مّحََرت  َو  َِکتاَکََرب ، ّمَتَأ  ِهیَلَع  كِرَاب  َو  َِکتاَوَلَص ، َلَضفَأ  ، ِبّرَقُملا ِمّرَکُملا  یَفَطـصُملا 
ُنوُکَت َال  ًهَیِضاَر  ًهاَلَص  ِهیَلَع  ّلَص  َو  اَهنِم ، یَمنَأ  ٌهاَلَـص  ُنوُکَت  َال  ًهَیِماَن  ًهاَلَـص  ِهیَلَع  ّلَص  َو  اَهنِم ، یَکزَأ  ٌهاَلَـص  ُنوُکَت  َال  ًهَیِکاَز  ًهاَلَـص  ، ِِهلآ َو 

َُهل َو َكاَضِر  یَلَع  ُدیَِزتو  َکیِضُرت  ًهاَلَص  ِهیَلَع  ّلَص  َو  ُهاَضِر ، یَلَع  ُدیَِزت  ِهیِـضُرت َو  ًهاَلَـص  ، ِِهلآ ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّبَر  (52) .اَهَقوَف ٌهاَلَص 
ُلِـصّتَی َو  َکَناَوضِر ، ُزِواَُجت  ًهاَلَـص  ِِهلآ  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّبَر  (53) .اًلهَأ اََهل  ُهَریَغ  يََرت  َال  َو  اَِهب ، اـّلِإ  َُهل  یَـضَرت  اـَل  ًهاَلَـص  ِهیَلَع  ّلَـص 

َِکئاَِیبنَأ َو َِکتَِکئاَلَم َو  ِتاَوَلَـص  ُمِظَتنَت  ًهاَلَـص  ، ِِهلآ ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّبَر  (54) .َُکتاَِملَک ُدَـفنَت  َال  اَمَک  ُدَـفنَی  َال  َو  َِکئاَقَِبب ، اَُـهلاَّصتا 
َتأَرَذ نَم  ّلُک  ِهاَلَص  یَلَع  ُعِمَتَجت  َو  َِکَتباَجِإ ، ِلهَأ  َکِسنِإ َو  َکّنِج َو  نِم  َكِداَبِع  ِتاَوَلَص  یَلَع  ُلِمَتشَت  َو  َِکتَعاَط ، ِلهَأ  َِکلُـسُر َو 

ًهاَلَـص ، ِِهلآ یَلَع  ِهیَلَع َو  ّلَص  َو  ٍهَفَنأَتـسُم ، ٍهَِفلاَس َو  ٍهاَلَـص  ّلُِـکب  ُطـیُِحت  ًهاَلَـص  ، ِِهلآ ِهیَلَع َو  ّلَـص  ّبَر  (55) .َکـِقلَخ ِفاَنـصَأ  نِم  َتأََرب  َو 
ِیف ًهَداَیِز  ِماّیَألا  ِروُرُک  یَلَع  اَهُدیَِزت  َو  اَهَدنِع ، ِتاَوَلّصلا  َکِلت  اَهَعَم  ُفِعاَُضت  ٍتاَوَلَص  َِکلَذ  َعَم  ُئِـشُنت  َو  َکَنوُد ، نَِمل  ََکل َو  ًهّیِـضرَم 

.َكُریَغ اَهّدُعَی  َال  َفیِعاَضَت 
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زا رترازگ  ساپس  يرازگ ، ساپس  چیه  دشابن و  تسوت ، راتفگ  رد )  ) هک یساپس  هب  نآ  زا  رت  کیدزن  یـساپس  چیه  هک  یـساپس  ( 47)
.دشابن دَرازگ ، ساپس  ار  وت  هکنآ 

یپ ینوزفا  اب  تناـسحا ، يور  زا  ار  نآ  وت  دـَنادرگ و  مزـال  ار  تمعن )  ) یناوارف تمرک ، هارمه  هب  شا  يرایـسب  اـب  هک  یـساپس  ( 48)
.یهد دنویپ  یپرد 

.دشاب ربارب  وت  لالج  ِتّزع  اب  و  وت ، میرک  ِتاذ  راوازس  هک  یساپس  ( 49)

ار تیاهدورد  نیرترب  دنا ، هدش  هتـشاد  بّرقم  یمارگ و  هدش ، رایتخا  هدیزگرب ، هک  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ  ( 50)
.تسرف تمحر  وا  رب  تیاه ، تمحر  نیرتدنمدوس  اب  زاس و  ناور  وا  رب  ار  تیاه  تکرب  نیرت  لماک  تسرفب و 

دورد وا  رب  .دـشابن و  نآ  زا  رت  هتـساریپ  يدورد  هک  يا  هتـساریپ  دورد  تـسرف ، دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  نـم ، راـگدرورپ  ( 51)
نآ زا  رتالاب  يدورد  هک  يا  هدننک  دونـشوخ  دورد  تسرف ، دورد  وا  رب  .دـشابن و  نآ  زا  رت  ناوارف  يدورد  هک  یناوارف  دورد  تسرف ،

.دشابن

دورد وا  رب  .دیازفیب و  شا  يدونشوخ  رب  دزاس و  شدونـشوخ  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ  ( 52)
نآ هب  زج  وا  يارب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  وا  رب  .دیازفیب و  وا  يارب  تا  يدونـشوخ  رب  دـنک و  دونـشوخ  ار  وت  هک  يدورد  تسرف ،

.ینیبن نآ  راوازس  ار  وا  زج  يوشن و  یضار 

دنویپ وت  ياـقب  هب  شلاـّصتا  درذـگرد و  وـت  يدونـشوخ  زا  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  نم ، راـگدرورپ  ( 53)
.دوش یمن  مامت  وت  تاملک  هکنانچمه  دوشن ، مامت  دروخ و 

وت ناربنامرف  ناگداتـسرف و  ناربمایپ و  ناگتـشرف و  ياهدورد  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  نم ، راگدرورپ  ( 54)
داجیا يا و  هدـیرفآ  هک  ره  دورد  دوش و  لـماش  ار  تتوعد  ناگدـننک  تباـجا  تسنِا و  نج و  زا  تناگدـنب  ياـهدورد  دریگارف و  ار 

.دریگربرد ار  تناگدیرفآ  عاونا  زا  يا  هدومن 

شنادـناخ رب  وا و  رب  .دریگارف و  ار  يا  هزات  هتـشذگ و  دورد  ره  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادـناخ  وا و  رب  نم ، راـگدرورپ  ( 55)
نآ اب  ار  هتـشذگ  ياهدورد  هک  يروآ ، دـیدپ  رگید  ياـهدورد  نآ  اـب  دـشاب و  هدیدنـسپ  وت  ریغ  وت و  دزن  هک  يدورد  تسرف ، دورد 

.دنک شرامش  ار  نآ  دناوتن  یسک )  ) وت زج  هک  ربارب  نیدنچ  رد  یندوزفا  ییازفیب ، راگزور  رذگ  اب  ار  نآ  ینک و  ربارب  نیدنچ 
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َو َکِضرَأ ، ِیف  َكَءاَفَلُخ  َو  َِکنیِد ، َهَظَفَح  َو  َکِملِع ، َهَنَزَخ  مُهَتلَعَج  َو  َكِرمَِأل ، مُهَترَتخا  َنیِّذلا  ِِهتَیب  ِلهَأ  ِِبیاَطَأ  یَلَع  ّلَص  ّبَر  (56)
َِکتّنَج َیلِإ  َکَلـسَملا  َو  َکـَیلِإ ، َهَلیِـسَولا  ُمُهَتلَعَج  َو  َکـِتَداَرِِإب ، ًاریِهطَت  ِسَنّدـلا  ِسجّرلا َو  َنِم  مُـهَترّهَط  َو  َكِداَـبِع ، یَلَع  َکَـجَجُح 

ُّرفَُوت َو  َِکِلفاََون ، َكاَیاَطَع َو  نِم  َءاَیشَألا  ُمَُهل  ُلِمُکت  َو  َِکتَماَرَک ، َِکلَِحن َو  نِم  اَِهب  مَُهل  ُلِزُجت  ًهاَلَص  ، ِِهلآ ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّبَر  (57)
.اَهِرِخِآل َهَیاَِهن  َال  َو  اَهِدَـمَِأل ، َهَیاَغ  َال  َو  اَِـهلّوَأ ، ِیف  َدَـمَأ  اـَل  ًهاَلَـص  مِهیَلَع  ِهیَلَع َو  ّلَـص  ّبَر  (58) .َكِدـِئاَوَف َكِدـِئاَوَع َو  نِم  ّظَحلا  ُمِهیَلَع 

مُُهبّرَُقت ًهاَلَص  ، ّنُهَنَیب اَم  ّنُهَتَحت َو  اَم  َکیِضَرَأ َو  َدَدَع  َو  ّنُهَقوَف ، اَم  َِکتاَواَمَس َو  ِلم َء  َو  ُهَنوُد ، اَم  َکِشرَع َو  َهَنِز  مِهیَلَع  ّلَص  ّبَر  (59)
ًامَلَع ُهَتمَقَأ  ٍماَمِِإب  ٍناَوَأ  ّلُک  ِیف  َکَنیِد  َتدـّیَأ  َکـّنِإ  ّمُهّللأ  ( 60) .ًادـَبَأ ّنِهِِرئاَظَِنب  ًهَلِـصّتُم  َو  یًـضِر ، مَُهل  ََکل َو  ُنوُکَت  َو  یَفلُز ، َکنِم 

، ُهَتَیِصعَم َترّذَح  َو  ُهَتَعاَط ، َتضَرَتفا  َو  َِکناَوضِر ، َیلِإ  َهَعیِرّذلا  ُهَتلَعَج  َو  َِکلبَِحب ، ُهَلبَح  َتلَـصَو  نَأ  َدَعب  َكِداَِلب  ِیف  ًاراَنَم  َو  َكِداَبِِعل ،
ِءاَِهتنِالا َو  ِهِِرماَوَأ ، ِلاَِثتمِاب  َترَمَأ  َو 

.َنیَِملاَعلا ُءاََهب  َو  َنیِکّـسَمَتُملا ، ُهَورُع  َنِینِمؤُملا َو  ُفهَک  َو  َنیِِذئاّللا ، ُهَمـصِع  َوُهَف  ٌرّخَأَتُم  ُهنَع  َرّخَأَتَی  َال  َو  ٌمّدَقَتُم ، ُهَمّدَقَتَی  ّالَأ  َو  ِِهیهَن ، َدـنِع 
ُهنِعَأ َو  ًاریِسَی ، ًاحتَف  َُهل  حَتفا  َو  ًاریِصَن ، ًاناَطلُس  َکنَُدل  نِم  ِِهتآ  َو  ِهِیف ، ُهَلثِم  اَنعِزوَأ  َو  ِهیَلَع ، ِِهب  َتمَعنَأ  اَم  َرکُـش  َکِّیلَِول  عِزوَأَف  ّمُهّللأ  ( 61)

.ِبَلغَألا َكِدنُِجب  ُهدُدما  َو  َِکتَِکئاَلَِمب ، ُهرُصنا  َکِظفِِحب َو  ِهِمحا  َو  َِکنیَِعب ، ِهِعاَر  َو  ُهَدُضَع ، ّوَق  َو  ُهَرزَأ ، دُدشا  َو  ّزَعَألا ، َِکنکُِرب 
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ناراد هنیجنگ  ار  ناـنآ  يدـیزگرب و  دوـخ  ناـمرف  يارب  هک  ناـنآ  تسرف ، دورد  شا  هداوناـخ  نارت  هزیکاـپ  رب  نم ، راـگدرورپ  ( 56)
ار نانآ  شیوخ ، تساوخ  هب  .يداد و  رارق  تناگدنب  رب  شیوخ  ياه  تّجح  تنیمز و  رد  دوخ  نانیشناج  تنید و  نانابهگن  تملع و 

.يداد رارق  تتشهب  يوس  هب  یهار  دوخ و  يوس  هب  يا  هلیسو  ار  اهنآ  يدومن و  كاپ  یگدولآ  يدیلپ و  زا 

يزاـس و رایـسب  ناـشیا  يارب  ار  تتمارک  شـشخب و  نآ  اـب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  نم ، راـگدرورپ  ( 57)
.ینادرگ ناوارف  تیاهدوس  اه و  تمعن  زا  ار  نانآ  هرهب ِي  ینادرگ و  لماک  اهنآ  يارب  ار  تیاه  ششخب  اهاطع و  زا  ییاهزیچ 

شرخآ يارب  یتیاـهن  شناـیاپ و  يارب  یناـمز  شلّوا و  رد  يزرم  هـک  يدورد  تـسرف ، دورد  اـهنآ  رب  وا و  رب  نـم ، راـگدرورپ  ( 58)
.دشابن

تـساهنآ يالاب  رد  هچنآ  تیاه و  نامـسآ  شیاجنگ  هب  تسا و  نآ  ریز  هچنآ  دوخ و  شرع  نزو  مه  ناشیا  رب  نم ، راگدرورپ  ( 59)
دنادرگ و کیدزن  وت  هب  رتشیب  هچ  ره  ار  ناشیا  هک  يدورد  .تسرف  دورد  تساهنآ ، نایم  اهنآ و  ریز  هچنآ  تیاه و  نیمز  دادعت  هب  و 

.دشاب لصّتم  اهدورد )  ) نآ ياهدننام  هب  دبا  ات  دشاب و  هدیدنسپ  ناشیا  يارب  وت و  يارب 

رد یتمـالع  تناگدـنب و  يارب  يا  هناـشن  ار  وا  هک  يا ، هدرک  دـییأت  یماـما  هب  یناـمز  ره  رد  ار  دوخ  نید  وـت  اـنامه  ادـنوادخ ، ( 60)
يداد و رارق  تا  يدونشوخ  هب  ندیسر  ببس  ار  وا  یتسویپ و  دوخ  نامـسیر  هب  ار  وا  نامـسیر  هکنآ  زا  سپ  یتشاد ، اپ  هب  تیاهرهش 
وا ياه  یهن  زا  دـننک و  لاثتما  وا  ياهرما  هب  هک  يداد  نامرف  یتشاد و  رذـحرب  شا  یناـمرفان  زا  يدـنادرگ و  بجاو  ار  وا  يربناـمرف 

هاگهانپ ناگدنهانپ و  هدنرادهگن  وا  سپ  .دنامنزاب  وا  زا  يا  هدنامزاب  چیه  دریگن و  یـشیپ  وا  زا  يا  هدنریگ  یـشیپ  چیه  دنتـسیازاب و 
.تسا نایناهج  ِيدنمجرا  ناگدننز و  گنچ  زیواتسد  نانمؤم و 

ماهلا ام  هب  تمعن ، رد  ار  رکـش )  ) نآ دننام  امرف و  ماهلا  يا ، هداد  تمعن  وا  هب  هک  ار  هچنآ  ِرکـش  دوخ ، ّیلو  هب  سپ  ادـنوادخ ، ( 61)
( يورین  ) هاگ هیکت  نیرتاناوت  هب  ار  وا  ياشگب و  یناسآ  هب  يزوریپ  وا  يارب  امرف و  اطع  دنمزوریپ  یتنطلـس  دوخ ، بناج  زا  ار  وا  امن و 
ار وا  شیوخ ، ظفح  اب  نک و  يرادـهگن  وا  زا  دوخ ، رظن  تحت  هد و  تّوق  ار  شیوزاب  زاـس و  مکحم  ار  شتـشپ  اـمرف و  يراـی  دوخ ،

.ناسر کمک  وا  هب  ترکشل ، نیرت  هریچ  اب  امن و  شا  يرای  تناگتشرف  اب  نک و  ینابیتشپ 
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نِم َنوُِملاّظلا  ُهَتاَمَأ  اَـم  ِِهب    ِ یَحأ َو  ِِهلآ ، ِهیَلَع َو  ّمُهّللأ  َُکتاَوَلَـص  ، َکـِلوُسَر َنَنُـس  َکَِعئاَرَـش َو  َكَدوُدُـح َو  َکـَباَتِک َو  ِِهب  ِمقَأ  َو  ( 62)
َهاَُغب ِِهب  قَحما  َو  َکِطاَرِص ، نَع  َنِیبِکاّنلا  ِِهب  لِزَأ  َو  َِکلِیبَس ، نِم  َءاّرّضلا  ِِهب  ِنبَأ  َو  َِکتَقیِرَط ، نَع  ِروَجلا  َءاَدَص  ِِهب  ُلجا  َو  َِکنیِد ، ِِملاَعَم 

َُهل اَنلَعجا  َو  ُهَنّنََحت ، ُهَفّطَعَت َو  ُهَتَمحَر َو  َو  ُهَتَفأَر ، اََنل  بَه  َو  َِکئاَدـعَأ ، یَلَع  ُهَدَـی  طُسبا  َو  َِکئاَِیلوَِأل ، ُهَِبناَـج  ِنلَأ  َو  ( 63  ) ًاجَوِع َكِدصَق 
ِِهلآ ِهیَلَع َو  ّمُهّللأ  َُکتاَوَلَـص  َِکلوُسَر  َیلِإ  َکَیلِإ َو  َو  َنیِِفنکُم ، ُهنَع  ِهَعَفاَدُـملا  ِِهتَرـُصن َو  َیلِإ  َو  َنیِعاَس ، ُهاَضِر  ِیف  َو  َنیِعیِطُم ، َنیِعِماَـس 

َنیِکـِـسمَتسُملا ، ُمُهَراــَثآ َنـیِفَتقُملا  ، ُمُـهَجَهنَم َنـیِِعبّتُملا  ، ُمِهِماـَـقَِمب َنِیفِرَتــعُملا  ُمِِهئاـَِـیلوَأ  یَلَع  ّلـَـص  ّمُـهّللأ َو  ( 64) .َنـِیبّرَقَتُم َِکلَذـِب 
مِهَیلِإ َنیّداَملا  ، ُمُهَماـّیَأ َنیِرِظَتنُملا  ، ُمِِهتَعاَـط ِیف  َنیِدِـهَتجُملا  ، ُمِهِرمَأـِل َنیِمّلَـسُملا  ، ُمِِهتَماَـمِِإب َنیّمَتؤُملا  ، ُمِِهتَیاـَلِِوب َنیِکّـسَمَتُملا  ، ُمِِهتَورُِعب

يَوـقّتلا یَلَع  عَـمجا  َو  مِـهِحاَورَأ ، یَلَع  مِـهیَلَع َو  مّلَـس  َو  ( 65) .ِتاَِحئاّرلا ِتاَیِداَغلا  ِتاَیِماّنلا  ِتاَیِکاّزلا  ِتاَـکَراَبُملا  ِتاَوَلّـصلا  ، ُمُهَُنیعَأ
اَی َِکتَمحَِرب ، ِماَلّسلا  ِراَد  ِیف  مُهَعَم  اَنلَعجا  َو  َنیِِرفاَغلا ، ُریَخ  َو  ُمیِحّرلا ، ُباّّوتلا  َتنَأ  َّکنِإ  ، مِهیَلَع ُبت  َو  مُهَنُوئُش ، مَُهل  ِحلـصَأ  َو  مُهَرمَأ ،
ِهِیف َتلَزجَأ  َو  َكِوفَِعب ، ِهِیف  َتنَنَم  َو  َکَتَمحَر ، ِهِیف  َترَـشَن  ، ُهَتمّظَع ُهَتمّرَک َو  ُهَتفّرَـش َو  ٌموَی  َهَفَرَع  ُموَی  اَذَـه  ّمُهّللأ  ( 66) .َنیِمِحاّرلا َمَحرَأ 

نّمِم ُهَتلَعَجَف  ، ُهاّیِإ َکِقلَخ  َدـَعب  َُهل َو  َکِقلَخ  َلبَق  ِهیَلَع  َتمَعنَأ  يِذـّلأ  َكُدـبَع  اَنَأ  ّمُهّللأ َو  ( 67) .َكِداَبِع یَلَع  ِِهب  َتلّـضَفَت  َو  َکَتّیِطَع ،
.َِکئاَدعَأ ِهاَداَعُم  َو  َِکئاَِیلوَأ ، ِهَالاَوُِمل  ُهَتدَشرَأ  َو  َِکبزِح ، ِیف  ُهَتلَخدَأ  َو  َِکلبَِحب ، ُهَتمَصَع  َو  َکّقَِحل ، ُهَتقّفَو  َو  َِکنیِِدل ، ُهَتیَدَه 
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اپ هب  وا  هلیـسو  هب  داب - شنادناخ  وا و  رب  تیاهدورد  ادنوادخ  ار -  تربمایپ  ياه  شور  تنیناوق و  تماکحا و  دوخ و  باتک  و  ( 62)
وا ببـس  هب  يادزب و  تهار  زا  ار  متـس  راگنز  وا  اب  نادرگ و  هدنز  ار  دننک  یم  وحم  تنید  ياه  هناشن  زا  نارگمتـس  هچنآ  وا  اب  راد و 

ار وت  تسار  هار  دـنهاوخ  یم  هک  ناـنآ  وا  هلیـسو  هب  نک و  نوریب  تهار  زا  ار  ناـفرحنم  وا  هلیـسو  هب  نک و  رود  تهار  زا  ار  یتـخس 
.نادرگ دوبان  دننک ، جک 

ام هب  ار  وا  يزوسلد  تفوطع و  تمحر و  ّتبحم و  رتسگب و  تنانمـشد  رب  ار  شتـسد  امرف و  مرن  تناتـسود  يارب  ار  وا  يوخ  و  ( 63)
نیدب ناگدننک و  يرای  وا  زا  عافد  شندومن و  ددم  رد  و  وا ، يدونشوخ  رد  اشوک  و  ناربنامرف ، ناگدنونـش ، وا  يارب  ار  ام  راد و  اور 

.هد رارق  تسرفب - شنادناخ  وا و  رب  ار  تیاهدورد  ادنوادخ  هک   - تربمایپ دوخ و  يوس  هب  بّرقت  يایوج  هلیسو 

ناگدننز گنچ  ناشیاه ، هناشن  ناورهر  ناشنشور ، هار  ناوریپ  ناشماقم ، هب  ناگدننک  فارتعا  هک  اهنآ  ناتـسود  رب  ادنوادخ و  ( 64)
رد ناگدـننک  شـشوک  ناشنامرف ، ناگدـش  میلـست  ناشتماما ، هب  ناگدـننک  ادـتقا  ناـشتیالو و  هب  ناـیوج  کّـسمت  ناشزیواتـسد ، هب 

، ماش حبـص و  ره  رد )  ) هدنیازف كاپ ، كرابم ، ياهدورد  دنناشیا ، هب  ناگتخود  مشچ  و  نانآ ، تلود )  ) ياهزور نارظتنم  ناشتعاط ،
.تسرفب

امن و حالـصا  اهنآ  يارب  ار  ناشلاوحا  هد و  ناماس  يراکزیهرپ  رب  ار  ناشرادرک  تسرف و  مالـس  ناـشیاه  ناـج  رب  ناـنآ و  رب  و  ( 65)
رارق تشهب )  ) یتمالس هناخ  رد  نانآ  هارمه  هب  ار  ام  .یناگدنزرمآ و  نیرتهب  ینابرهم و  ِریذپ  هبوت  رایسب  وت  انامه  .ریذپب  ار  نانآ  هبوت 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تدوخ ، تمحر  هب  .هد 

يا و هدرتـسگ  نآ  رد  ار  تتمحر  يا و  هداد  تمظع  تمارک و  تفارـش و  ار  نآ  هک  تـسا  يزور  هـفرع ، زور  نـیا  ادـنوادخ ، ( 66)
.يا هدرک  لّضفت  تناگدنب  رب  نآ  هلیسو  هب  يا و  هدومن  ناوارف  نآ  رد  ار  تیاطع  يا و  هتشاد  ینازرا  نآ  رد  ار  تشیاشخب 

رارق یناسک  زا  ار  وا  سپ  .يا  هداد  تمعن  ار  وا  تشنیرفآ ، زا  سپ  تشنیرفآ و  زا  شیپ  هک  متـسه  وت  هدـنب  نآ  نم  ادـنوادخ و  ( 67)
رد ار  وا  یتـشاد و  هگن  شیوخ ، نامـسیر  هب  ار  وا  يداد و  قیفوت  وا  هب  دوخ ، ّقـح  يادا  يارب  يدوـمن و  هار  دوـخ  نید  هب  هک  يداد ،

.يدومن ییامنهار  تنانمشد  اب  ینمشد  تناتسود و  اب  یتسود  هب  ار  وا  يدرک و  دراو  دوخ  بزح 
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ًاراَبِکتـسا َال  َو  ََکل ، ًهَدـَناَعُم  َال  َکـِیهَن ، َیلِإ  َكَرمَأ  ََفلاَـخَف  ، َِکتَیِـصعَم نَع  ُهَتیَهَن  َو  رِجَزنَی ، مَلَف  ُهَترَجَز  َو  رِمَتأَـی ، مَلَف  ُهَترَمَأ  ُّمث  ( 68)
ًایِجاَر ، َكِدـیِعَِوب ًاـفِراَع  ِهیَلَع  َمَدـقَأَف  ، ُهّوُدَـع َكّوُدَـع َو  َکـِلَذ  یَلَع  ُهَناَـعَأ  َو  ُهَترّذَـح ، اَـم  َیلِإ  ُهَتّلیَز َو  اَـم  َیلِإ  ُهاَوَه  ُهاَـعَد  لـَب  ، َکـیَلَع
ًاعِشاَخ ًاعِـضاَخ  اًلِیلَذ  ًارِغاَص  َکیَدَی  َنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه  َو  ( 69  ) .َلَعفَی ّالَأ  ِهیَلَع  َتنَنَم  اَم  َعَم  َكِداَبِع  ّقَحَأ  َناَک  َو  َكِزُواَجَِتب ، ًاـِقثاَو  ، َكِوفَِعل
َکنِم ُِینِریُجی  َال  ُّهنَأ  ًاِنقُوم  ، َِکتَمحَِرب ًاِذئَال  ، َکِحفَِصب ًاریِجَتـسُم  ، ُُهتمَرَتجا اَیاَطَخلا  َنِم  ٍلِیلَج  َو  ُُهتلّمََحت ، ِبُونّذلا  َنِم  ٍمیِظَِعب  ًافِرَتعُم  ، ًاِفئاَخ

ِهِدَِیب یَقلَأ  نَم  یَلَع  ِِهب  ُدوَُجت  اَِمب  ّیَلَع  دُج  َو  َكِدّمَغَت ، نِم  َفَرَتقا  ِنَم  یَلَع  ِِهب  ُدوُعَت  اَِمب  ّیَلَع  دـُعَف  (70) .ٌِعناَم َکنِم  ُِینَعنَمی  َال  َو  ٌریُِجم ،
ًابیِـصَن ِموَیلا  اَذَه  ِیف  ِیل  لَعجا  َو  ( 71 ،) َِکناَرفُغ نِم  َکَلّمَأ  نَم  یَلَع  ِِهب  ّنُمَت  نَأ  َکُـمَظاَعَتَی  اـَل  اَِـمب  ّیَلَع  ُننما  َو  َكِوفَع ، نِم  َکـَیلِإ 

َنِم ُهُومّدَـق  اَم  مّدَـقُأ  َمل  نِإ  ِّینإ َو  َو  ( 72) َكِداَبِع نِم  ََکل  َنوُدـّبَعَتُملا  ِِهب  ُِبلَقنَی  اّمِم  ًارفِـص  ِّینُدَرت  َال  َو  َِکناَوضِر ، نِم  ًاّـظَح  ِِهب  ُلاـَنَأ 
َو اَهنِم ، یَتُؤت  نَأ  َترَمَأ  ِیّتلا  ِباَوبَألا  َنِم  َُکتیَتَأ  َو  َکنَع ، ِهاَبـشَألا  ِداَدنَألا َو  ِداَدـضَألا َو    َ یَفن َكَدـیِحَوت َو  ُتمّدَـق  دَـقَف  ِتاَِحلاّصلا 

ِنـسُح َو  ََکل ، ِهَناَِکتـسِالا  ِّللَذـّتلا َو  َو  َکَیلِإ ، َِهباَنِإلِاب  َکـِلَذ  ُتعَبتَأ  ُّمث  ( 73) .ِِهب ِبّرَقّتلاب  ّالِإ  َکنِم  ٌدَـحَأ  ُبُرقَی  َال  اَِـمب  َکـَیلِإ  ُتبّرَقَت 
.َکیِجاَر ِهیَلَع  ُبیِخَی  اَم  ّلَق  يِّذلأ  َِکئاَجَِرب  ُُهتعَفَش  َو  َكَدنِع ، اَِمب  ِهَقّثلا  َو  َِکب ، ّنّظلا 
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تنامرف اب  سپ  يدرک ، یهن  ینامرفان  زا  ار  وا  داتسیان و  زاب  سپ  یتشاد ، زاب  ار  وا  دربن و  نامرف  سپ  يداد ، نامرف  ار  وا  سپـس  ( 68)
ار وا  هچنآ  هب  شسفن  شهاوخ  هکلب  .وت  رب  ندرک  یـشکندرگ  يور  زا  هن  وت و  اب  دانع  يور  زا  هن  .تفاتـش  تیهن  هب  هدومن ، تفلاخم 
اب سپ  .درک  يرای  نآ  رب  ار  وا  ناطیـش ،)  ) وا نمـشد  وت و  نمـشد  شدناوخارف و  يدومن ، رذحرب  نآ  زا  هچنآ  هب  یتشاد و  زاب  نآ  زا 

ییاه تیانع  نآ  اب  هکنآ  لاح  .درک و  مادـقا  اه  ینامرفان  نآ  رب  تتـشذگ ، هب  دامتعا  تشیاشخب و  هب  يراودـیما  تدـیدهت و  هب  ملع 
.دنکن ار  تا  ینامرفان  هک  دوب  تناگدنب  نیرتراوازس  يا ، هتشاد  وا  هب  هک 

ما هتفر  نآ  راب  ریز  هک  یناهانگ  یگرزب  هب  هدننک  فارتعا  ناسرت ، عضاوتم ، نتورف ، لیلذ ، تسپ ، وت ، هاگـشیپ  رد  منم  کنیا  و  ( 69)
ناما چـیه  هکنیا  هب  هدـنراد  رواب  تتمحر و  هب  هاوخ  هاـنپ  تشیاـشخب ، هب  هدـنهانپ  ما ، هدـش  نآ  بکترم  هک  ییاـهاطخ  ِیگرتس  هب  و 

.دراد یمن  زاب  وت  يالب )  ) زا ارم  يا  هدنرادزاب  چیه  دهد و  یمن  ناما  وت  زا  ارم  يا  هدنهد 

هک ار  يزیچ  نامه  شخبب  نم  هب  .نک و  اطع  یهد ، یم  هدرک  هانگ  هک  یـسک  هب  هک  ار  يزیچ  نامه  تشـشوپ ، زا  نم  رب  ْسپ  ( 70)
هک یـسک  هب  تسین و  نارگ  وـت  رب  هچنآ  راد  ینازرا  نم  هب  .یـشخب و  یم  تسا  هدـیدرگ  وـت  میلـست  توـفع  رطاـخ  هب  هک  یـسک  هب 

.يراد یم  ینازرا  دنک  یم  وزرآ  ار  وت  شزرمآ 

ِناگدنب هچنآ  زا  تسد  یهت  ارم  مسرب و  تا  يدونـشوخ  زا  هژیو  يا  هرهب  هب  نآ  اب  هک  هد  رارق  یبیـصن  نم  يارب  زور  نیا  رد  و  ( 71)
.نادرگنزاب دندرگ ، یمزاب  نآ  زا ) رپ  یتسد   ) اب ترگشتسرپ 

ناکیرش و یفن  وت و  نتسناد  هناگی  یلو  مداتسرفن ، شیپ  دنا ، هداتسرف  شیپ  اهنآ  هک  ار  يا  هتسیاش  ياهراک  نم  هچرگ  انامه  و  ( 72)
هب .ما و  هدـمآ  وت  دزن  دـنوش ، دراو  اهنآ  زا  يا  هداد  نامرف  هک  ییاهرد  نامه  زا  .ما و  هداتـسرف  شیپ  ار ، وت  زا  ییاهدـننام  نایاتمه و 

.ما هتسج  یکیدزن  وت  هب  نآ ، هب  نتسج  یکیدزن  اب  زج  وت  هب  دوش  یمن  کیدزن  يدحا  هچنآ 

نآ یپ  رد  ار ، تسوت  دزن  هچنآ  هب  داـمتعا  وت و  هب  یناـمگ  شوخ  وت و  يارب  يراز  ینتورف و  وـت و  يوـس  هب  تشگزاـب  سپـس  ( 73)
.دوش یم  دیماان  رتمک  وت  هب  راودیما  نآ ، دوجو  اب  هک  يدیما )  ) نامه .مدرک  وت  هب  دیما  تفج  ار  نآ  .ما و  هتخاس  هناور 
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ِّربَکَِتب اًلیِطَتسُم  َال  ًاذّوََلت ، ًاذّوَعَت َو  ًاعّرَضَت َو  ًهَفیِخ َو  َِکلَذ  َعَم  َو  ِریِجَتسُملا ، ِِفئاَخلا  ِریِقَفلا  ِِسئاَبلا  ِلِیلّذلا  ِریِقَحلا  ََهلَأسَم  َُکتلَأَس  َو  ( 74)
وَأ ِهّرّذـلا  ُلثِم  َو  َنّیلَذَألا ، ّلَذَأ  َو  َنیّلَقَألا ، ّلَقَأ  ُدـَعب  اَنَأ  َو  ( 75) .َنیِِعفاّشلا ِهَعاَفَِشب  اًلیِطَتـسُم  َال  َو  َنیِعیِطُملا ، ِّهلاَِدب  ًاِیلاَعَتُم  َال  َو  َنیِّربَکَتُملا ،

ِیُسملا ُء اَنَأ  ( 76) .َنِیئِطاَخلا ِراَظنِِإب  ُلّضَفَتَی  َو  َنیِِرثاَعلا ، َِهلاَقِِإب  ّنُمَی  نَم  اَی  َو  َنِیفَرتُملا ، ُهَدـنَی  َال  َو  َنِیئیِـسُملا ، ِلِجاَُعی  َمل  نَم  اَـیَف  ، اَـهَنوُد
َكِداَبِع َو نِم  یَفخَتسا  يِّذلأ  اَنَأ  ( 79) .ًادّمَعَتُم َكاَصَع  يِّذلأ  اَنَأ  ( 78) .ًائِرَتُجم َکیَلَع  َمَدقَأ  يِّذلأ  اَنَأ  ( 77) .ُِرثاَعلا ُئِطاَخلا  ُفِرَتعُملا 

یَلَع ِینَاجلا  اـَنَأ  ( 82) .َکَـسَأب فَخَی  َمل  َو  َکَتَوطَـس ، بَهرَی  َمل  يِذـّلأ  اـَنَأ  ( 81) .َکَنِمَأ َكَداَبِع َو  َباَـه  يِذـّلأ  اـَنَأ  ( 80  ) .َكَزَرَاب
ُهَتیَفَطـصا ِنَِمب  َو  َکـِقلَخ ، نِم  َتبَجَتنا  ِنَم  ّقَِـحب  (86) .ِءاَنَعلا ُلیِوّطلا  اـَنَأ  ( 85) .ِءاَیَحلا ُلِیلَقلا  اـَنَأ  ( 84) .ِِهتِّیلَِبب ُنَهَترُملا  اـَنَأ  ( 83) ِهِسفَن

ُهَتَیـِـصعَم َتـلَعَج  نَـم  َو  َکـِتَعاَِطب ، ُهَتَعاَـط  َتلـَـصَو  نَـم  ّقَِـحب  ، َکـِنأَِشل َتیَبَـتجا  ِنَـم  َو  َکـِتّیَِرب ، نـِم  َترَتـخا  ِنَـم  ّقَِـحب  ، َکـِـسفَِنل
َکَیلِإ َراَج  نَم  ِِهب  ُدّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  ِیمَوی  ِیف  ِینّدَـمَغت  ، َِکتاَداَعُِمب ُهَتاَداَعُم  َتُطن  نَم  َو  َِکتَالاَوُِمب ، ُهَتَالاَُوم  َتنَرَق  نَم  ّقَِحب  ، َِکتَیِـصعَمَک

اَِمب ِینّدَحَوت  َو  ( 88) .َکنِم ِهَناَکَملا  َکیَدـَل َو  یَفلّزلا  َِکتَعاَط َو  َلـهَأ  ِِهب  ّیلَوَتَت  اَِـمب  ِیَّنلَوت  َو  ( 87) .ًاِبئاَت َكِراَفِغتسِاب  َذاَع  َو  اًلّـصَنَتُم ،
.َِکتاَضرَم ِیف  اَهَدَهجَأ  َو  َِکتاَذ ، ِیف  ُهَسفَن  َبَعتَأ  َو  َكِدهَِعب ، یَفَو  نَم  ِِهب  ُدّحَوَتَت 
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هب متـساوخ  رد  لاوحا ، نآ  اـب  .هدـنهانپ و  ناـسرت ، دـنمزاین ، لاحدـب ، راوخ ، درُخ ، ِتساوخرد  میاـمن ، یم  تساوخرد  وت  زا  و  ( 74)
هب ْیهاوخ  يدـنلب  يور  زا  هن  ناّربکتم و  ّربکت  هب  ْنتـسج  يرترب  يور  زا  هن  تسا ، ییوج  هاـنپ  یهاوخ و  هاـنپ  يراز و  سرت و  هارمه 

.ناگدننک تعافش  ِتعافش  هب  ندومن  یشکندرگ  يور  زا  هن  ناربنامرف و  ِدامتعا  یخاتسگ و 

ناراکهنگ رفیک )  ) رب هکنآ  يا  سپ  .منآ  زا  رتمک  ای  يا  هّرذ  دننام  ناراوخ و  نیرتراوخ  نارتمک و  نیرتمک  نیا ، زا  دـعب  نم  و  ( 75)
ناراکاطخ دوخ  لّضفت  اب  ییاشخب و  یم  ار  ناراک  شزغل  دوخ  ناسحا  اب  هکنآ  يا  ینار و  یمن  ار  ناگدرورپ  زان  ینک و  یمن  باتش 

.یهد یم  تلهم  ار 

.راک شزغل  راکاطخ  هدننک  فارتعا  ِراکدب  منم  ( 76)

.مدومن تأرج  وت  رب  هناخاتسگ  هکنآ  منم  ( 77)

.مدرک ینامرفان  ار  وت  دمع ، يور  زا  هکنآ  منم  ( 78)

.مدومن راکشآ  وت  دزن  هدرک و  ناهنپ  تناگدنب  زا  ار ) مهانگ   ) هکنآ منم  ( 79)

.مدوب رطاخ  هدوسآ  وت  زا  هدیسرت و  تناگدنب  زا  هکنآ  منم  ( 80)

.ما هدیسارهن  تباذع  زا  هدیسرتن و  وت  هبلغ ) و   ) رهق زا  هکنآ  منم  ( 81)

.دوخ رب  راکتیانج  منم  ( 82)

.شیوخ يراتفرگ  يورگ  رد  منم  ( 83)

.مرش مک  منم  ( 84)

.تسا زارد  ما  يراتفرگ  هک  منم  ( 85)

رایتخا تمدرم  زا  ار  وا  هک  یـسک  ّقح  هب  يا ، هدیدنـسپ  تدوخ  يارب  هکنآ  يا و  هدـیزگرب  تناگدـیرفآ  زا  ار  وا  هکنآ  ّقح  هب  ( 86)
يا و هدز  دـنویپ  دوخ  تعاطا  هب  ار  وا  زا  تعاطا  هک  یـسک  ّقح  هب  يا ، هدومن  باـختنا  دوخ  راـک  يارب  ار  وا  هک  یـسک  يا و  هدرک 
يا و هدرک  نیرق  دوخ  یتسود  اب  ار  شا  یتسود  هک  یـسک  ّقح  هب  يا ، هداد  رارق  دوخ  زا  ینامرفان  دننام  ار  وا  زا  ینامرفان  هک  یـسک 

یسک نآ ، اب  يدناشوپ  هک  يزیچ  نامه  اب  ناشوپب ، ارم  زور ، نیا  رد  يا ، هدومن  طبترم  شیوخ  ینمشد  هب  ار  شا  ینمشد  هک  یـسک 
.هدروآ وت  زا  نتساوخ  شزرمآ  هب  هانپ  هبوت ، لاح  اب  و  هدومن ، يراز  وت  يوس  هب  هانگ ) زا   ) يرازیب لاح  اب  هک  ار 

.ینک یم  یتسرپرس  ار  تناگدنراد  تلزنم  تناکیدزن و  تناربنامرف و  هک  هنوگنامه  نک  یتسرپرس  ارم  و  ( 87)

هب ار  دوخ  وت  يارب  هدرک و  افو  وت  دـهع  هب  هک  یـسک  اب  ینک  یم  یکین  هک  هنوگناـمه  نک ، یکین  نم  هب  ییاـهنت  هب  دوخ  وت  و  ( 88)
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.هدیشوک تا  يدونشوخ  رد  هتخادنا و  یتخس 
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ِیل َِکئاَلمِِإب  ِینِجرَدتَست  َال  َو  ( 90) .َکِماَکحَأ ِهَزَواَُجم  َو  َكِدوُدُح ، ِیف  ِيرَوط  ّيَدَـعت  َو  َِکبنَج ، ِیف  ِیِطیرَِفتب  ِینِذـخَاُؤت  َال  َو  ( 89)
ِهَـسعَن َو  َنِیفِرـسُملا ، ِهَنِـس  َو  َنِیِلفاَغلا ، ِهَدقَر  نِم  ِینّهَبن  َو  ( 91) .ِیب ِِهتَمِعن  ِلُولُح  ِیف  َککَرـشَی  َمل  ُهَدـنِع َو  اَـم  َریَخ  ِیَنَعَنم  نَم  َجاَرِدتـسا 

اّمِم ِینِذَعأ  َو  ( 93) .َنِینِواَهَتُملا ِِهب  َتذَقنَتسا  َو  َنیِدّبَعَتُملا ، ِِهب  َتدَبعَتسا  َو  َنِیِتناَقلا ، ِِهب  َتلَمعَتـسا  اَم  َیلِإ  ِیبَلِقب  ذُخ  َو  ( 92) َنِیلوُذخَملا
َو َکـَیلِإ ، ِتاَریَخلا  َکَلـسَم  ِیل  لّهَـس  َو  ( 94) َکیَدـَل ُلِواَـحُأ  اّـمَع  ِّینُدَـصی  َو  َکـنِم ، ّیَظح  َنَیب  ِینَیب َو  ُلوُحَی  َو  َکـنَع ، ُِینِدـعَُابی 
َو ( 96) َتدَعوَأ اَِمب  َنیّفِخَتـسُملا  َنِم  ُقَحمَت  نَمِیف  ِینَقحَمت  َال  َو  ( 95) .َتدَرَأ اَم  یَلَع  اَهِیف  َهّحاَشُملا  َو  َترَمَأ ، ُثیَح  نِم  اَهَیلِإ  َهََقباَـسُملا 

ِتاَرَمَغ نِم  ِیّنَجن  َو  ( 98  ) َِکُلبُـس نَع  َنِیفِرَحنُملا  َنِم  ُّربَُتت  نَمِیف  ِینّرَُبتت  َال  َو  ( 97) َِکتقَِمل َنیِـضّرَعَتُملا  َنِم  ُِکلُهت  نَم  َعَم  ِینِکلُهت  َال 
ٍهَـصَقنَم َو  ُِینِقبُوی ، يًوَه  َو  ِیِّنلُـضی ، ّوُدَـع  َنَیب  ِینَیب َو  لُـح  َو  ( 99) .ِءاَـلمِإلا ِذـخَأ  نِم  ِینِرَجأ  َو  يَولَبلا ، ِتاَوََهل  نِم  ِینّـصَلخ  َو  ِهَنتِفلا ،

نِم ُطُونُقلا  ّیَلَع  َِبلغَیَف  َکِیف  ِلَمَألا  َنِم  ِینِسیُؤت  َال  َو  ( 101) َِکبَضَغ َدَعب  ُهنَع  یَـضَرت  َال  نَم  َضاَرعِإ  ّیَنع  ضِرُعت  َال  َو  ( 100) ُِینَقهَرت
َال نَم  َلاَسرِإ  َكِدَی  نِم  ِیِنلسُرت  َال  َو  ( 103) .َِکتّبَحَم ِلضَف  نِم  ِهِیُنلّمَُحت  اّمِم  ِیَنَظهَبَتف  ِِهب  ِیل  َهَقاَط  َال  اَِمب  ِینَحنَمت  َال  َو  ( 102) َِکتَمحَر
نِم   ُ يِزخلا ِهیَلَع  َلَمَتـشا  ِنَم  َو  َکـِتَیاَعِر ، ِنیَع  نِم  َطَقَـس  نَم    َ یَمر ِیب  ِمَرت  اـَل  َو  ( 104) َُهل ََهباَنِإ  َال  َو  ِهَیلِإ ، َِکب  َهَجاَـح  اـَل  َو  ِهِیف ، َریَخ 

.َنیِِکلاَهلا ِهَطرَو  َو  َنیِروُرغَملا ، ِّهلَز  َو  َنیِفّسَعَتُملا ، ِهَلهَو  َو  َنیّدَرَتُملا ، ِهَطقَس  نِم  ِيَِدیب  ذُخ  َلب  ، َكِدنِع
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.نکن رفیک  تماکحا  زا  زواجت  تدودح و  رد  مندرک  يّدعت  تّقح و  رد  مندومن  یهاتوک  هب  ارم  و  ( 89)

رد هدنادرگ ، هرهب  یب  تسا ، شدزن  هچنآ  یکین  زا  ارم  هک  یسک  ندومن  ریگلفاغ  دننامه  .نکن  ریگلفاغ  تنداد ، تلهم  اب  ارم  و  ( 90)
.تسا هدوبن  وت  کیرش  نم  هب  شتمعن  ندیسر  رد  هک  یلاح 

.امرف رادیب  ناگدش ، راوخ  ترچ  زا  ناراک و  فارسا  یگدولآ  باوخ  زا  نالفاغ و  باوخ  زا  ارم  و  ( 91)

ناراگنا لهس  يا و  هتفرگ  یگدنب  هب  نآ  اب  ار  ناگدننک  شتـسرپ  يا و  هتـشامگ  نآ  هب  ار  نارگـشیاین  هچنآ  يوس  هب  ار  ملد  و  ( 92)
.زاس هّجوتم  يا ، هداد  تاجن  نآ  اب  ار 

یم مزاـب  مهاوخ ، یم  وت  دزن  هچنآ  زا  و  دوـش ، یم  عناـم  وـت ، زا  ما  هرهب  نم و  ناـیم  دـنک و  یم  رود  وـت  زا  ارم  هک  يزیچ  زا  و  ( 93)
.رادهگن ارم  دراد ،

هتساوخ وت  هک  هنوگنآ  ار  اهنآ  رد  تباقر  يا و  هداد  نامرف  هک  یتهج  زا  ار  اهنآ  هب  نتفرگ  یشیپ  دوخ و  يوس  هب  تاریخ  هار  و  ( 94)
.نادرگ ناسآ  نم  يارب  يا ،

.نکن دوبان  دنرامش ، یم  کبس  ار  وت  دیدهت  هک  یناگدنوش  دوبان  رامش  رد  ارم  و  ( 95)

.نادرگن كاله  دنبلط ، یم  ار  وت  ینمشد  هک  یناگدنوش  كاله  هارمه  ارم  و  ( 96)

.نکشن مه  رد  دنا ، هدش  فرحنم  وت  ياه  هار  زا  هک  یناگتسکش  رامش  رد  ارم  و  ( 97)

.هد مهانپ  نداد  تلهم  هذخاؤم  زا  شخب و  ما  ییاهر  الب  ياه  ماک  زا  هد و  متاجن  هنتف  ياه  بادرگ  زا  و  ( 98)

، دریگ یمارف  ارم  هک  يا  هصیقن  و  دنادرگ ، یم  كاله  ارم  هک  سفن  شهاوخ  و  دنک ، یم  هارمگ  ارم  هک  ینمـشد  نم و  نایم  و  ( 99)
.زادنا ییادج 

(100)

.يوش یمن  دونشوخ  وا  زا  تمشخ  زا  سپ  هک  یسک  زا  ندنادرگور  دننامه  نادرگنور  نم  زا  و 

.دوش هریچ  نم  رب  تتمحر  زا  يدیماان  هک  نکن ، مدیماان  دوخ  هب  دیما  زا  و  ( 101)

.ینکشب يا ، هدراذگ  مشود  رب  هک  تا  یتسود  نارگ  راب  زا  ار  متشپ  هک  شخبن ، نم  هب  مرادن  ار  شتقاط  هچنآ  و  ( 102)

وا يارب  یتشگزاب  تسین و  يراک  وا  اب  ار  وت  تسین و  يریخ  وا  رد  هک  یـسک  ندرک  اهر  دـننامه  نکن  اهر  دوخ  دزن  زا  ارم  و  ( 103)
.درادن دوجو 
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لماش ار  وا  يراوخ  وت  بناـج  زا  هک  یـسک  هداـتفا و  وت  تبقارم  مشچ  زا  هک  یـسک  نتخادـنا  رود  دـننامه  زادـنین  رود  ارم  و  ( 104)
(. هد متاجن   ) ریگب ار  متسد  ناگدش  كاله  بادرگ  ناگتفیرف و  شزغل  ناهارمگ و  تشحو  ناگدش و  ترپ  طوقس  زا  هکلب  .هدش 
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، ًادیِمَح ُهَتشَعَأَف  ، ُهنَع َتیِـضَر  َو  ِهیَلَع ، َتمَعنَأ  َو  ِِهب ، َتِینُع  نَم  َِغلاَبَم  ِینّغَلب  َو  َِکئاَمِإ ، َكِدِیبَع َو  ِتاَقَبَط  ِِهب  َتیَلَتبا  اّمِم  ِِینفَاع  َو  ( 105)
ِِحئاَبَق نَع  َراَـجِدزِالا    َ ِیبَلق رِعـشَأ  َو  ( 107) ِتاَکَرَبلِاب ُبَهذَـی  َو  ِتاَنَـسَحلا ، ُِطبُحی  اّـمَع  ِعاَـلقِإلا  َقوَط  ِینّقَوط  َو  ( 106) ًادیِعَـس ُهَتیّفََوت  َو 

اَینُد ّبُح  ِیبَلق  نِم  عِزنا  َو  ( 109) ُهُریَغ ّیَنع  َکیِضُری  َال  اّمَع  َِکب  ّالِإ  ُهُکِردُأ  َال  اَِمب  ِینَلغَـشت  َال  َو  ( 108) .ِتَابوَحلا ِحِضاَوَف  َو  ِتاَئّیّسلا ،
ِلیّللِاب َو َکـِتاَجاَنُِمب  َدّرَفّتلا  َِیل  نّیَز  َو  ( 110) .َکنِم ِبّرَقّتلا  ِنَع  ُلِهُذت  َو  َکَیلِإ ، ِهَلیِـسَولا  ِءاَِغتبا  ِنَع  ّدُصَت  َو  َكَدـنِع ، اّمَع  یَهنَت  ٍهِّینَد 

َِیل بَه  َو  ( 112) .ِِمئاَظَعلا ِرسَأ  نِم  ِیّنُکَفت  َو  َکِمِراَحَم ، ِبوُکُر  نَع  ُِینَعطَقت  َو  َِکتَیشَخ ، نِم  ِیِنینُدت  ًهَمـصِع  ِیل  بَه  َو  ( 111) ِراَهّنلا
َِغباَوَـس ِینّلَلج  َو  َکـِتاَفاَعُم ، َءاَدِر  ِّینَدر  َو  َکـِتَِیفاَع ، ِلَابرِِـسب  ِیِنلبَرـس  َو  اَـیاَطَخلا ، َنَرَد  ّیَنع  بِـهذَأ  َو  ِناَیــصِعلا ، ِسَنَد  نـِم  َریِهطّتلا 

َو ِلوَقلا ،   ّ ِیـضَرم َو  ِهّیّنلا ، ِِحلاَص  یَلَع  ِّینَعأ  َو  َكِدـیِدسَت ، َکِقِیفوَِتب َو  ِینّدَـیأ  َو  ( 113  ) ََکلوَط َکَلـضَف َو    ّ َيَدل رِهاَظ  َو  َِکئاَمعَن ،
َنَیب ِینَحـضَفت  َال  َو  َِکئاَِقِلل ، ُِینَثعَبت  َموَی  ِِینزُخت  َال  َو  ( 114) .َِکتُّوق َِکلوَح َو  َنوُد  ِّیتُوق  ِیلَوح َو  َیلِإ  ِیِنلَکت  َال  َو  ِلَمَعلا ، ِنَسحَتـسُم 

ِوهّسلا ِلاَوحَأ  ِیف  ِهِینمِزلَأ  َلب  ، َكَرکُش ّیَنع  بِهُذت  َال  َو  َكَرکِذ ، ِِینُسنت  َال  َو  َِکئاَِیلوَأ ، َيَدی 

ِهَبغَر َقوَف  َکَیلِإ  ِیَتبَغر  لَعجا  َو  ( 115  .ّ) َِیلإ ُهَتیَدسَأ  اَِمب  َفِرَتعَأ  َو  ِهِینَتَیلوَأ ، اَِمب    َ ِیُنثأ نَأ  ِینِعزَوأ  َو  َِکئالِآل ، َنِیلِهاَجلا  ِتاَلَفَغ  َدنِع 
َنیِدِماَحلا ِدمَح  َقوَف  َكاّیِإ  ِيدَمح  َو  َنِیبِغاّرلا ،
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ناسر یـسک  تاجرد  هب  ارم  شخب و  تیفاع  يا ، هدومن  التبم  نآ  هب  ار  تنازینک  ناـمالغ و  فلتخم )  ) تاـقبط هچنآ  زا  ارم  و  ( 105)
کین هتـشاد و  هدـنز  هدوتـس ، ار  وا  ببـس  نیدـب  سپ  يا  هتـشگ  دونـشوخ  وا  زا  يا و  هداد  تمعن  وا  هب  يا و  هتـشاد  تیانع  وا  هب  هک 

.يا هدناریم  تخب 

.زادنا مندرگ  هب  درب ، یم  نیب  زا  ار  اه  تکرب  هدرک و  لطاب  ار  اه  یکین  هچنآ  زا  نتشادرب  تسد  ِقوط  و  ( 106)

.ناشوپب هدننک  اوسر  ياه  ینامرفان  تشز و  ياه  يدب  زا  يراددوخ  هب  ار  ملد  و  ( 107)

دونـشوخ نم  زا  ار  وت  نآ  زج  هک  يزیچ  زا  اـت  اـمنم ، لوغـشم  وت ، کـمک )  ) هب رگم  مباـی ، یمن  رد  ار  نآ  هک  يزیچ  هب  ارم  و  ( 108)
.منام زاب  دنک ، یمن 

یکیدزن زا  دـنک و  یم  عنم  وت ، يوس  هب  زیواتـسد  ندـیبلط  زا  دراد و  یمزاـب  تسوت ، دزن  هچنآ  زا  هک  تسپ  ياـیند  یتسود  و  ( 109)
.نک َرب  ملد  زا  ار  دیامن  یم  لفاغ  وت ، هب  نتسج 

.ارایب میارب  زور  بش و  رد  ار  تدوخ  اب  تاجانم  ییاهنت  و  ( 110)

گرزب ناـهانگ  دـنب  زا  دراد و  مزاـب  تمارح  نداد  ماـجنا  زا  دـنک و  کـیدزن  وت  زا  سرت  هب  ارم  هک  شخب  یتمـصع  نم  هب  و  ( 111)
.دزاس میاهر 

ناـشوپب و نم  هب  ار  دوخ  تیفاـع  ساـبل  رَبب و  نم  زا  ار  اـهاطخ  ِیگدولآ  شخبب و  نم  هب  ار  هاـنگ  یکرچ  زا  نتـشگ  كاـپ  و  ( 112)
.نادرگ هتسوپ  نم  رب  ار  دوخ  ششخب  لضف و  شوپارف و  دوخ  هدرتسگ  ياه  تمعن  هب  ارم  نک و  منت  رب  ار  تا  یتسردنت  يادر 

هب ارم  امرف و  ما  يرای  وکین  رادرک  هدیدنـسپ و  راـتفگ  حـلاص و  ّتین  نتـشاد )  ) رب هد و  ورین  تا ، ییاـمنهار  قیفوت و  هب  ارم  و  ( 113)
.راذگماو تدوخ  يورین  ییاناوت و  نودب  مدوخ  يورین  ییاناوت و 

ربن مرطاخ  زا  ار  دوخ  دای  نادرگن و  میاوسر  تناتسود  ربارب  رد  زاسن و  مراوخ  يزیگنا ، یمرب  ترادید  يارب  ارم  هک  يزور  و  ( 114)
نم اب  تیاه ، تمعن  هب  نانادان  ياـه  یـشومارف  ماـگنه  یهّجوت ، یب  تـالاح  رد  هشیمه  ار  نآ  هکلب  .ریگن  نم  زا  ار  تیرازگرکـش  و 

، يا هدوـمن  تیاـنع  نم  هب  هچنآ  هب  میوـگ و  ار ) وـت  ي   ) اـنث يا ، هداد  نم  هب  هچنآ  رطاـخ  هب  هـک  نـک  ماـهلا  نـم  هـب  نادرگ و  هارمه 
.میامن فارتعا 

ساپس همه  ِساپـس  زا  رتالاب  تدوخ ، ّقح  رد  ار  ما  يرازگ  ساپـس  نابغار و  همه  ِتبغر  زا  رتالاب  دوخ ، يوس  هب  ارم  تبغر  و  ( 115)
.هد رارق  نارازگ 

1521 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2734 

http://www.ghaemiyeh.com


ََکل ِّینَإف  ، ََکل َنیِدـِناَعُملا  ِِهب  َتهَبَج  اَِمب  ِینَهبَجت  اـَل  َو  َکـَیلِإ ، ُُهتیَدـسَأ.اَِمب  ِینِکلُهت  اـَل  َو  َکـَیلِإ ، ِیَتقَاـف  َدـنِع  ِیُنلذَـخت  اـَل  َو  ( 116)
َیلوَأ َوُفعَت  نَِأب  َکـّنَأ  َو  ِهَرِفغَملا ، ُلـهَأ  َو  يَوقّتلا ، ُلـهَأ  َو  ِناَـسحِإلِاب ، ُدَوعَأ  َو  ِلـضَفلِاب ، َیلوَأ  َکـّنَأ  َو  َکـَل ، َهّجُحلا  ّنَأ  ُمَلعَأ  ، ٌمّلَـسُم

َال ُثیَح  نِم  ّبِحُأ  اَم  ُُغلبَت  َو  ُدیِرُأ ، اَِمب  ُمِظَتنَت  ًهَبّیَط  ًهاَیَح  ِِینیَحَأف  (117) .َرَهشَت نَأ  َیلِإ  َکنِم  ُبَرقَأ  َُرتسَت  نَِأب  َّکنَأ  َو  َِبقاَُعت ، نَِأب  َکنِم 
ِّینِزَعأ َو  َکیَدَی ، َنَیب  ِینَّللذ  َو  ( 118) .ِِهنیِمَی نَع  ِهیَدَی َو  َنَیب  ُهُرُون  یَعسَی  نَم  َهَتیِم  ِیِنتَمأ  َو  ُهنَع ، َتیَهَن  اَم  ُبِکَترَأ  َال  َو  ُهَرکَت ، اَم  ِیتآ 

َو ( 119) .ًارقَف ًهَقاَف َو  َکَیلِإ  ِینِدز  َو  ّیَنع ،   ّ ِیَنغ َوُه  نّمَع  ِِیننَغأ  َو  َكِداَبِع ، َنَیب  ِینَعفرا  َو  َکـِب ، ُتوَلَخ  اَذِإ  ِینَعـض  َو  َکـِقلَخ ، َدـنِع 
ِشطَبلا یَلَع  ُرِداَقلا  ِِهب  ُدّمَغَتَی  اَِمب  ِّینم  ِهیَلَع  َتعَلّطا  اَمِیف  ِینّدَمَغت  ، ِءاَنَعلا ّلّذلا َو  َنِم  َو  ِءاَلَبلا ، ِلُولُح  نِم  َو  ِءاَدـعَألا ، ِهَتاَمَـش  نِم  ِینِذَـعأ 

َماَـقَم ِینِمُقت  َمل  ذِإ  َو  َکـِب ، ًاذاَِول  اَـهنِم  ِیّنَجَنف  ًاءوُـس  وَأ  ًهَنِتف  ٍموَِـقب  َتدَرَأ  اَذِإ  َو  ( 120) ُُهتاَنَأ اـَل  َول  ِهَریِرَجلا  یَلَع  ُذِـخآلا  َو  ُهُملِح ، اـَل  َول 
دُدمَت َال  َو  اَِهثِداَوَِحب ، َكِِدئاَوَف  َمیِدَـق  َو  اَهِرِخاَوَِأب ، َِکنَنِم  َِلئاَوَأ  ِیل  عَفـشا  َو  ( 121  ) َِکتَرِخآ ِیف  ُهَلثِم  ِینِمُقت  اَلَف  َكاَینُد  ِیف  ٍهَحیِـضَف 
اَِهلجَأ نِم  ُلَهُجی  ًهَصیِقَن  َال  ِيرَدـق َو  اََهل  ُرُغـصَی  ًهَسیِـسَخ  ِینُمَـست  َال  َو  ِیئَاَهب ، اََهل  ُبَهذَـی  ًهَعِراَق  ِینَعرَقت  َال  َو  ِیبَلق ، ُهَعَم  وُسقَی  ًاّدَـم  ِیل 

، َكِراَذنِإ َكِراَذعِإ َو  نِم  ِيَرَذح  َو  َكِدیِعَو ، ِیف  ِیَتبَیه  لَعجا  ، اَهَنوُد ُسِجوُأ  ًهَفیِخ  َال  َو  اَِهب ، ُسِلبُأ  ًهَعوَر  ِینُعَرت  َال  َو  ( 122) .ِینَاَکم
ِیَتبَهر َو 

.َِکتاَیآ ِهَواَِلت  دنِع 
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هک هنوگناـمه  .نکن و  كـاله  ارم  ما ، هدروآ  وت  يوس  هب  هچنآ  هلیـسو  هب  زاـسن و  مراوـخ  تیوـس  هب  ما  يدـنمزاین  ماـگنه  و  ( 116)
نشور لیلد  مناد  یم  .متسه  وت  رادربنامرف  نم  انامه  .نزن  ما  یناشیپ  رب  در  تسد  يا ، هدز  دوخ  اب  نایوج  هزیتس  یناشیپ  رب  در  تسد 

هب يزرمایب و  هک  يراوازس  دنـسرتب و  وت  زا  هک  يا  هتـسیاش  یتسه و  رت  هدنـشخب  ْناسحا  هب  رتراوازـس و  ْشـشخب  هب  تسوت و  ِنآ  زا 
.يزاس راکشآ  هکنیا  ات  يرت  کیدزن  یشوپ  هدرپ  هب  .ینک و  رفیک  هکنیا  ات  يرت  هتسیاش  شیاشخب  هب  وت  هک  یتسرد 

هک یتروص  رد  .دـبای  نایاپ  مراد  تسود  هچنآ  هب  ددرگ و  مهارف  مهاوخ  یم  هچنآ  هک  راد ، هدـنز  هزیکاپ  یتاـیح  هب  ارم  سپ  ( 117)
شا ییانـشور  هک  یـسک  ندرم  نوچمه  ناریمب ، ارم  موشن و  بکترم  يا ، هدومن  یهن  ار  هچنآ  مهدن و  ماجنا  يدنـسپ ، یمن  ار  هچنآ 

.تسا تکرح  رد  شتسار  تمس  زا  شیور و  شیپ  رد 

نایم رد  ارم  نادرگ و  نتورف  ارم  مدرک ، تولخ  وت  اب  نوچ  راد و  زیزع  تناگدـیرفآ  دزن  رد  نک و  لیلذ  تهاگـشیپ  رد  ارم  و  ( 118)
.ازفیب تهاگرد  هب  مزاین  رقف و  رب  نادرگ و  مزاین  یب  تسا ، زاین  یب  نم  زا  هک  یسک  زا  امرف و  دنلبرس  تناگدنب 

، ناشوپب یهاگآ  نم  زا  نآ  رب  هچنآ  رد  ارم  .هد  هانپ  یتخـس  يراوخ و  زا  ـالب و  ندـمآ  دورف  زا  نانمـشد و  شنزرـس  زا  ارم  و  ( 119)
، هانگ رب  هدـننک  رفیک  دـننام )  ) و درک ) یم  رهاظ  ار  اهاطخ   ) دوبن شا  يرابدرب  رگا  و ) ، ) يریگتخـس رب  رداق  دـناشوپ  یم  هک  هنوگنآ 

(. داد یم  رفیک   ) دوبن شا  ییابیکش  رگا  هک ) )

رد ارم  هکنآ  لاح  هد و  تاجن  ما ، هدرب  هانپ  وت  هب  هک  ارم  سپ  یتسرف ،) ورف   ) يا يدـب  ای  یباذـع  یموق ، هب  یتساوخ  هاگره  و  ( 120)
.رادن اپ  هب  ارم  ییاوسر ) ماقم  رد   ) تترخآ رد  نآ  دننام  سپ  یتشادن ، اپ  هب  ییاوسر  ماقم  رد  تیایند 

اب هک  ینالوط  رمع  ارم  زاس و  مأوت  نآ  ياه  هزات  اب  ار ، تنیرید  ياهدوس  نآ و  نیرِخآ  اب  ار ، تیاـه  تمعن  نیلوا  نم  يارب  و  ( 121)
درُخ ما  هبترم  نآ ، اب  هک  ار  يا  یتسپ  نکن و  دراو  دورب ، نیب  زا  میوربآ  نآ ، اب  هک  یگرزب  تبیـصم  نم  رب  .هدن و  موش ، لدگنـس  نآ 

.نادرگن تباث  نم  رب  دوشن ، هتسناد  متلزنم  نآ ، رطاخ  هب  هک  ار  یبیع  زاسم و  مراچد  ددرگ ،

و تیاهدـیدهت ، رد  ارم  ساره  هکلب )  ) .مشاب ناساره  هشیمه  هک  هدـن  میب  نانچ  .مدرگ و  دـیماان  هک  هدـن  تشحو  نانچ  ارم  و  ( 122)
.هد رارق  دوخ ، تایآ  توالت  ماگنه  ارم  لوه  و  تیاهندناسرت ، اه و  نداد  تلهم  زا  ارم  میب 
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ِیََتلزَُانم َو  َِکب ، ِیِجئَاَوح  ِلاَزنِإ  َو  َکَیلِإ ، ِینُوُکِـسب  ِيّدَرَجت  َو  ََکل ، ِدّـجَهّتلِاب  ِيّدَرَفت  َو  َکـِتَداَبِِعل ، ِهِیف  ِیظَاـِقیِإب  ِیلَیل  رُمعا  َو  ( 123)
ِیَترَمغ ِیف  َال  َو  ًاهِماَع ، ِینَایُغط  ِیف  ِینَرَذـت  اـَل  َو  ( 124) .َِکباَذَـع نِم  اَُهلهَأ  ِهِیف  اّمِم  ِیَترَاِجإ  َو  َكِراَن ، نِم  ِیَتَبَقر  ِكاَـکَف  ِیف  َكاـّیِإ 

لِدبَتـسَت َال  َو  ِِهب ، ُرُکمَت  نَمِیف  ِیب  رُکمَت  َال  َو  َرَظَن ، نَِمل  ًهَنِتف  َال  َو  َرَبَتعا ، ِنَِمل  ًالاَکَن  َال  َو  َظَّعتا ، ِنَِمل  ًهَظِع  ِینَلعَجت  َال  َو  ٍنیِح ، یّتَح  ًاـیِهاَس 
َال َو  َِکتاَضرَِمل ، ّالِإ  ًاعَبَت  َال  َو  ََکل ، ًاّیِرخُـس  َال  َو  َکِقلَِخل ، ًاوُزُه  ِینِذّـخَتت  اـَل  َو  ًامـسِج ، ِیل  لّدَُـبت  اـَل  َو  ًامـسا ، ِیل  ّریَُغت  اـَل  َو  ِيرَیغ ، ِیب 

َمعَط ِیِنقَذأ  َو  َکِمیِعَن ، ِهّنَج  َو  َِکناَحیَر ، َکِـحوَر َو  َکـِتَمحَر َو  َهَواَـلَح  َو  َكِوفَع ، َدَرب  ِینِدـجَوأ  َو  ( 125) .ََکل ِماَِقتنِالِاب  ّالِإ  ًانَهَتمُم 
ِیَترَاِجت لَعجا  َو  ( 126) .َِکتاَفَُحت نِم  ٍهَفُحِتب  ِینِفَحتأ  َو  َكَدنِع ، َکیََدل َو  ُِفلُزی  اَمِیف  ِداَِهتجِالا  َو  َِکتَعَس ، نِم  ٍهَعَِسب  ّبُِحت  اَِمل  ِغاَرَفلا 

َال َو  ًهَرِیبَک ، َال  ًهَریِغَص َو  ًابُونُذ  اَهَعَم  ِقُبت  َال  ًاحوُصَن  ًَهبَوت  ّیَلَع  ُبت  َو  َكَءاَِقل ، ِینّقَوش  َو  َکَماَقَم ، ِینِفَخأ  َو  ٍهَرِساَخ ، َریَغ  ِّیتَرک  َو  ًهَِحباَر ،
ُنوُـکَت اَـمَک  ِیل  نُک  َو  َنیِعِـشاَخلا ، یَلَع  ِیبَـلِقب  فِـطعا  َو  َنِینِمؤُـمِلل ، ِيرَدـص  نِم  ّلـِغلا  ِعِزنا  َو  ( 127) .ًهَریِرَـس َال  ًهَِیناَلَع َو  اَهَعَم  رَذـَت 

.َنِیلّوَـألا َهَصرَع  ِیب  ِفاَو  َو  َنیِرِخـآلا ، ِیف  ًاـیِماَن  ًارکِذ  َو  َنیِِرباَـغلا ، ِیف  ٍقدِـص  َناَِـسل  ِیل  لَـعجا  َو  َنیِقّتُملا ، َهَیلِح  ِیّنَلح  َو  َنیِِحلاّـصِلل ،
 َ ِیب رِواَـج  َو  َِیلإ ّ،  َکـِبِهاَوَم  َِمئاَرَک  قُس  َو  ِيَدـی ، َكِدـِئاَوَف  نِم  أَـلما   ،ّ َيَدـل اَِـهتاَماَرَک  رِهاَـظ  َو  ّیَلَع ، َکـِتَمِعن ، َغُوبُـس  مّمَت  َو  ( 128)

.َِکئاّبِحَِأل ِهّدَعُملا  ِتاَماَقَملا  ِیف  َِکلَِحن  َِفئاَرَش  ِینّلَلج  َو  َِکئاَیِفصَِأل ، اَهَتنّیَز  ِیّتلا  ِناَنِجلا  ِیف  َِکئاَِیلوَأ  نِم  َنِیبَیطَألا 
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اب نتفرگ  وخ  يارب  مندرک  ششوک  و  وت ، يارب  يراد  هدنز  بش  هب  مندوب  اهنت  و  تا ، یگدنب  يارب  منتخاس  رادیب  اب  ار  مبش  و  ( 123)
هک تباذـع  زا  مندومن  ظـفح  تشتآ و  زا  منتخاـس  دازآ  رب  نم  یپاـیپ  ندرک  عوجر  وت و  زا  میاـه  تجاـح  ندومن  تساوخرد  وـت و 

.نادرگ دابآ  درب ، یم  رس  هب  نآ  رد  نایخزود ،[ [ شراوازس

تربع سرد  ناریگدنپ و  ِدنپ  ارم  .نکن و  اهر  ربخ  یب  ینامز  تّدم  ات  متلفغ ، بادرگ  رد  نادرگرـس و  ما  یـشکرس  رد  ارم  و  ( 124)
ار يرگید  .نـکن و  رکم  نـم  اـب  ینک ، یم  رکم  اـهنآ  اـب  هـک  یناـسک  ناـیم  رد  .هدـن و  رارق  ناگدـننیب ، ِیهارمگ  بجوـم  ناریذـپ و 

يدونشوخ وریپ  زج  دوخ و  هرخسم  تناگدیرفآ و  هدنخ  ببس  ارم  نکن و  نوگرگد  ار  منت  هدن و  رییغت  ار  ممان  نکن و  نم  نیزگیاج 
.نادرگن مرازگ  تمدخ  وت ، يارب  نتفرگ  ماقتنا  يارب  زج  هدن و  رارق  تا 

هلیـسو هب  نادرگ و  باـیماک  تـتمعن ، رپ  تـشهب  شیاـسآ و  یگدوـسآ و  تـتمحر و  ینیریـش  تشیاـشخب و  تّذـل  زا  ارم  و  ( 125)
( بجوـم  ) هچنآ رد  ار  شـشوک  معط )  ) يراد و تسود  ار  هچنآ  هب ) نـتخادرپ   ) يارب تـغارف  مـعط  تا ، يرگـشیاشگ  زا  یـشیاشگ 

.هد ناغمرا  نم  هب  ار  تیاه  هفحت  زا  يا  هفحت  .ناشچب و  نم  هب  تسوت ، هاگرد  وت و  هاگشیپ  هب  یکیدزن 

قاتشم ترادید  هب  ناسرتب و  تماقم  زا  ارم  .هد و  رارق  نایز  یب  ار  تمایق ) هب   ) منتـشگ زاب  دنمدوس و  ارم  يورخا )  ) تراجت و  ( 126)
ار ناهن  راکـشآ و  ناهانگ )  ) نآ اب  هتـشاذگن و  یقاب  ار  گرزب  کچوک و  ناهانگ  نآ  اـب  هک  یـصلاخ  هبوت  هب  هد ، ما  هبوت  نادرگ و 

.يراذگناو

ناگتـسیاش اب  هک  شاب  نانچ  نم  اب  و  نادرگ ، نابرهم  نانتورف  رب  ار  ملد  و  نک ، رب  ما  هنیـس  زا  ار  نانمؤم  يارب  نتـشاد  هنیک  و  ( 127)
هاگیاج هب  ارم  و  هد ، رارق  ناگدنیآ  رد  دنلب  هزاوآ  ناگدـنامزاب و  رد  وکین  دای  نم  يارب  و  يارایب ، ناراکزیهرپ  رویز  هب  ارم  و  یتسه ،

.ناسرب ناینیشیپ  زیخاتسر ) )

و امن ، رپ  دوخ  ياهدوس  زا  ار  متـسد  و  نادرگ ، هتـسویپ  نم  دزن  ار  نآ  ياـه  تمارک  و  نک ، ماـمت  نم  رب  ار  تتمعن  یخارف  و  ( 128)
نیرت كاپ  اب  ارم  يا ، هتـسارآ  تناگدـیزگرب  يارب  ار  اهنآ  هک  ییاه  غاب  رد  و  امرف ، ناور  نم  يوس  هب  ار  تا  یمارگ  ياـه  شـشخب 

.ناشوپب ارم  تیالاو  ياهاطع  هب  يا ، هدرک  هدامآ  تناتسود  يارب  هک  ییاه  ناکم  رد  و  نادرگ ، هیاسمه  ْتناتسود 
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َموَی ِینِکلُهت  َال  َو  ِِرئاَرَجلا ، ِتاَمیِظَِعب  ِینِـسیَاُقت  َال  َو  ًانیَع ، ّرَقَأ  َو  اَهُؤّوَبَتَأ ، ًَهباَثَم  َو  ًاـِّنئَمطُم ، ِهَیلِإ  ِيوآ  اًـلیِقَم  َكَدـنِع  ِیل  لَـعجا  َو  ( 129)
َو َِکلاََون ، نِم  ِبِهاَوَملا  َمَِسق  ِیل  لِزجَأ  َو  ٍهَمحَر ، ّلُک  نِم  ًاقیِرَط  ّقَحلا  ِیف  ِیل  لَعجا  َو  ٍهَهبُش ، ّکَش َو  ّلُک  ّیَنع  لِزَأ  َو  ُِرئاَرّـسلا ، یَلُبت 

اَِمب ِیِنلمَعتـسا  َو  ََکل ، َوُه  اَِمل  ًاغَرفَتـسُم  ّیَمه  َو  َكَدـنِع ، اَِـمب  ًاـِقثاَو  ِیبَلق  لَـعجا  َو  ( 130) .َکـِلاَضفِإ نِم  ِناَـسحِإلا  َظوُظُح  ّیَلَع  ّرفَو 
ِیبَلق بِرشَأ  َو  َکَتَِصلاَخ ، ِِهب  ُلِمعَتسَت 

َال َو  ( 131) .َهَِیفاَعلا َهَنِینأَمّطلا َو  َهَعّـسلا َو  َهّحّـصلا َو  َهاَـفاَعُملا َو  َهَعّدـلا َو  َفاَـفَعلا َو  یَنِغلا َو  َِیل  عَمجا  َو  َکَـتَعاَط ، ِلوُقُعلا  ِلوُهُذ  َدـنِع 
َنِم ٍدَـحَأ  َیلِإ  ِبَلّطلا  ِنَع  ِیهَجو  نُص  َو  َِکتَنِتف ، ِتاَغََزن  نِم  ِیل  ُضِرعَی  اَِمب  ِیتَاَوَلخ  َال  َو  َِکتَیِـصعَم ، نِم  اَُهبوُشَی  اَِمب  ِیتَاَنَـسح  ِطبُحت 

اَم ِساَِمتلا  ِنَع  ِیُّنبذ  َو  َنیَِملاَعلا ،

ًهَطاَـیِح ُمَلعَأ  اـَل  ُثیَح  نِم  ِینُطح  َو  ًاریِـصَن ، ًادَـی َو  َکـِباَتِک  ِوحَم  یَلَع  مَُهل  اـَل  َو  ًاریِهَظ ، َنیِِملاّـظِلل  ِینَلعَجت  اـَل  َو  ( 132) .َنیِقِساَفلا َدنِع 
َّکنِإ ، َکَماَعنِإ ِیل  مِمتَأ  َو  َنِیبِغاّرلا ، َنِم  َکَیلِإ  ِّینإ  ، ِعِساَولا َِکقزِر  َکـِتَفأَر َو  َکـِتَمحَر َو  َکـَِتبَوت َو  َباَوبَأ  ِیل  حَـتفا  َو  اَِـهب ، ِیِنیَقت 

ِِهلآ ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ُهّللا  یّلَـص  َو  َنیَِملاَـعلا ، ّبَر  اَـی  َکِـهجَو ، َءاَِـغتبا  ِهَرمُعلا  ّجَـحلا َو  ِیف  ِيُرُمع    َ ِیقَاـب لَـعجا  َو  ( 133) َنیِمِعنُملا ُریَخ 
.َنیِِدبآلا ََدبَأ  مِهیَلَع  ِهیَلَع َو  ُماَلّسلا  َو  َنیِرِهاّطلا ، َنِیبّیّطلا 
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ار مشچ  منیزگ و  تماقا  نآ  رد  هک  یهاگتشگزاب  و  مریگ ، مارآ  نآ  رد  رطاخ  هدوسآ  هک  یهاگ  تحارتسا  دوخ  دزن  میارب  و  ( 129)
ههبـش ّکش و  ره  و  نکن ، مکاله  دوش  یم  راکـشآ  اه  ناهنپ  هک  يزور  رد  و  جنَـسَم ، گرزب  ناهانگ  اب  ارم  و  هد ، رارق  ْمزاس  نشور 

ناوارف دوخ  فطل  هب  اـه  شـشخب  زا  ارم  مهـس  و  هد ، رارق  یهار  یتمحر  ره  زا  ّقح ، ياتـسار  رد  نم  يارب  و  زاـس ، رود  نم  زا  ار  يا 
.نادرگ ناوارف  دوخ  لضف  هب  ناسحا ، زا  ارم  بیصن  نک و 

هب ار  تناتـسود  هچنآ  هب  ارم  .هد و  رارق  هرـسکی  تسوت ، يارب  هچنآ  يارب  ار  مدـصق  و  نئمطم ، تسوت ، دزن  هچنآ  هب  ار  ملد  و  ( 130)
شیاسآ و ینمادـکاپ و  يزاـین و  یب  نک و  باریـس  دوخ  تعاـط  هب  اـه ، لـقع  ِتلفغ  ماـگنه  ار  ملد  نک و  راداو  يراـمگ ، یم  نآ 

.زاس مهارف  میارب  ار ، تیفاع  شمارآ و  یخارف و  یتسردنت و  یتمالس و 

یم راکـشآ  میارب  هک  تزیگناداسف  ياه  شیامزآ  اب  ار  میاه  ییاهنت  و  تا ، یناـمرفان  هب  نتخیمآرد  اـب  ارم  کـین  ياـهراک  و  ( 131)
زاب تسا ، ناقـساف  دزن  هچنآ  ِندـیبلط  زا  ارم  نک و  ظفح  ناـیناهج ، زا  يدـحا  يوس  هب  تساوخرد  زا  ار  میوربآ  نکن و  لـطاب  دوش ،

.راد

یندرک هطاحا  .نک  هطاحا  مناد ، یمن  هک  ییاج  زا  ارم  هدن و  رارق  دوخ ، باتک  وحم  رد  نانآ  روای  نارگمتـس و  نابیتشپ  ارم  و  ( 132)
هب ناگدنروآ  ور  زا  نم  انامه  ياشگب ، نم  رب  ار  تخارف  يزور  تفأر و  تمحر و  هبوت و  ياهرد  .ییامن و  يرادـهگن  ارم  نآ  اب  هک 

.یناگدنهد تمعن  نیرتهب  وت  هک  یتسرد  هب  نک ، لماک  میارب  ار  تنداد  تمعن  .ماوت و  يوس 

دـّـمحم و رب  دــنوادخ  .ناـیناهج و  راـگدرورپ  يا  .هد  رارق  هرمع  ّجــح و  رد  تدوـخ ، ياـضر  يارب  ار  ما  یگدــنز  یقاـب  و  ( 133)
.داب یگشیمه  یمالس  ناشیا  رب  وا و  رب  دتسرف و  دورد  دنا ، هزیکاپ  كاپ و  هک  شنادناخ 
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ِهَعُمُجلا َموَی  یَحضَألا َو  َموَی  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 48)

ُبِهاّرلا ُبِغاّرلا َو  ُِبلاّطلا َو  مُهنِم َو  ُِلئاّسلا  ُدَهشَی  ، َکِضرَأ ِراَطقَأ  ِیف  َنوُعِمَتُجم  ِهِیف  َنوُِملـسُملا  َو  ٌنوُمیَم ، ٌكَراَبُم  ٌموَی  اَذَه  ّمُهّللأ  ( 1)
َُکلَأسَأ َو  ( 2) .ِِهلآ ٍدّـمَُحم َو  یَلَع    َ ّیَلُـصت نَأ  َکیَلَع  َُکتلَأَس  اَم  ِناَوَه  َکـِمَرَک َو  َكِدوُِجب َو  َکـُلَأسَأَف  ، مِهِِجئاَوَح ِیف  ُرِظاـّنلا  َتنَأ  َو 

ِتاَواَمّـسلا َو ُعیِدـَب  ، ِماَرکِإلا ِلاَلَجلا َو  وُذ  ُناّنَملا  ُناّنَحلا  ُمیِرَکلا  ُمِیلَحلا  ، َتنَأ ّالِإ  ََهلِإ  َال  َدـمَحلا ، ََکل  َو  َکـلُملا ، َکـَل  ّنَأـِب  اَّـنبَر  ّمُهّللأ 
ِِهب مِهیِدهَت  مِهیَلَع  ِِهب  ّنُمَت  ٍریَخ  وَأ  َِکتَعاَِطب ، ٍلَمَع  وَأ  يًدُه  وَأ  ٍهَکََرب  وَأ  ٍهَِیفاَع  وَأ  ٍریَخ  نِم  َنِینِمؤُملا  َكِداَبِع  َنَیب  َتمَـسَق  اَمهَم  ، ِضرَألا

ّمُهّللأ َُکلَأسَأ  َو  ( 3) .ُهنِم ِیِبیَـصن  ّیَظح َو  َّرفَُوت  نَأ  ِهَرِخآلا  اَینّدـلا َو  ِریَخ  نِم  ًاریَخ  ِِهب  مِهیِطُعت  وَأ  ًهَجَرَد ، َكَدـنِع  مَُهل  ُعَفَرت  وَأ  َکـَیلِإ ،
، َکِقلَخ نِم  َِکتَرَیِخ  َِکتَوفِص َو  َِکبِیبَح َو  َِکلوُسَر َو  َكِدبَع َو  ٍدّمَُحم  یَلَع    َ ّیَلُصت نَأ  َتنَأ ، ّالِإ  ََهلِإ  َال  َدمَحلا ، َکلُملا َو  ََکل  ّنَِأب 

ِموَیلا اَذَه  ِیف  َكاَعَد  نَم  ِِحلاَص  ِیف  اَنَکِرـُشت  نَأ  َو  َتنَأ ، ّالِإ  اَِهئاَصحِإ  یَلَع  يَوقَی  َال  ًهاَلَـص  ِراَیخَألا  َنیِرِهاّطلا  ِراَربَألا  ٍدّمَُحم  ِلآ  یَلَع  َو 
.ٌریِدَق ٍءیَش  ّلُک  یَلَع  َّکنِإ  ، مَُهل اََنل َو  َرِفغَت  نَأ  َو  َنیَِملاَعلا ، ّبَر  اَی  َنِینِمؤُملا ، َكِداَبِع  نِم 
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هعمج زور  نابرق و  دیع  زور  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (48)و 

ایوج هدننک و  تساوخرد  دنیآ ، یم  مه  درگ  تنیمز  فارطا  رد  ناناملـسم  نآ  رد  هتـسجخ و  كرابم و  تسیزور  نیا  ادنوادخ  ( 1)
تمرک و ششخب و  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ  .یتسه  ناشیاه  زاین  رب  هدننیب  وت  دنوش و  یم  رـضاح  یگمه  نانآ  ناسرت ، ناهاوخ و  و 

.یتسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  وت ، رب  مدومن  تساوخرد  هچنآ  یناسآ 

راوگرزب ِرابدرب  تسین ، وت  زج  يدوبعم  تسوت ، هژیو  ساپـس  تسوت و  يارب  یهاشداپ  هک  اجنآ  زا  ام ، راـگدرورپ  يا  ادـنوادخ ، ( 2)
هاگره هک  میامن  یم  تساوخرد  وت  زا  نیمز ، اه و  نامـسآ  هدـنروآدیدپ  مارتحا ، يراوگرزب و  ياراد  هدـنهد  تمعن  رایـسب  ِناـبرهم 
هلیسو نیدب  ینک و  یم  تیانع  ناشیا  هب  ار  يریخ  ای  تتعاط  هب  لمع  ای  تیاده  ای  تکرب  ای  تیفاع  ای  یکین  تنامیا ، اب  ناگدنب  نایم 

هب ار  ترخآ  ایند و  ياهریخ  زا  يریخ  ای  يرب ، یم  الاب  دوخ  دزن  ناشیا  زا  هک  ار  يا  هجرد  ای  ینک  یم  تیاده  دوخ  يوس  هب  ار  نانآ 
.نادرگ دایز  نآ  زا  ارم  بیصن  هرهب و  ییامن ، یم  تمسق  ینک ، یم  اطع  ناشیا 

رب هک  منک  یم  تساوخرد  وـت  زا  تسین ، وـت  زج  يدوـبعم  تسوـت ، هب  صتخم  ساپـس  یهاـشداپ و  هک  ییاـجنآ  زا  ادـنوادخ ، و  ( 3)
ِناـکاپ ِناراـک  وکین  هک  دّـمحم  نادـناخ  رب  تناگدـیرفآ و  زا  دوخ  هدـش  باـختنا  هدـیزگرب و  تسود و  هداتـسرف و  هدـنب و  دّـمحم 

زا هک  ره  هتسیاش  تساوخرد  رد  ار  ام  دشاب و  هتشادن  ییاناوت  نآ  ندرمـش  رب  یـسک  وت  زج  هک  يدورد  .یتسرف  دورد  دنا ، هدیزگرب 
یتسرد هب  .يزرمایب  ار  ناشیا  ام و  و  نایناهج ، راگدرورپ  يا  ینادرگ ، کیرـش  دناوخ ، یم  ار  وت  زور  نیا  رد  هک  تنامیا  اب  ناگدنب 

.ییاناوت يزیچ  ره  رب  وت  هک 
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َو ِیَلَمِعب ، ِّینم  َُقثوَأ  َِکتَمحَر  َِکتَرِفغَِمب َو  ِّینإ  َو  ِیَتَنکَسم ، ِیَتقَاف َو  ِيرَقف َو  َموَیلا  ُتلَزنَأ  َِکب  َو  ِیَتجَاِحب ، ُتدّمَعَت  َکَیلِإ  ّمُهّللأ  ( 4)
ِریِـسیَت َو  اَهیَلَع ، َِکتَردُِقب  ِیل    َ ِیه ٍهَجاَح  ّلُک  َءاَضَق  ّلََوت  َو  ٍدّـمَُحم ، ِلآ  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، ِیبُُونذ نِم  ُعَسوَأ  َُکتَمحَر  َُکتَرِفغََمل َو 

َال َو  َكُریَغ ، ٌدَـحَأ  ّطَق  ًاءوُس  ّیَنع  فِرـصَی  َمل  َو  َکنِم ، ّالِإ  ّطَق  ًاریَخ  بِصُأ  َمل  ِّینَإـف  ، ّیَنع َكاَـنِغ  َو  َکـَیلِإ ، ِيرَقِفب  َو  َکـیَلَع ، َکـِلَذ 
ِِهلیَن َو َبَلَط  ِِهِلفاََون َو  ِهِدفِر َو  َءاَجَر  ٍقُولخَم  َیلِإ  ٍهَداَفِِول  ّدَعَتـسا  ّدَعَأ َو  َّأبَعَت َو  َّأیَهَت َو  نَم  ّمُهّللأ  ( 5) .َكاَوِس   َ يَاُیند ِیَتِرخآ َو  ِرمَِأل  وُجرَأ 

.َِکتَِزئاَج َِکلیَن َو  َبَلَط  َكِدفِر َو  َكِوفَع َو  َءاَجَر  ِيدَادِعتـسا  ِيدَادِـعإ َو  ِیَِتئبَعت َو  ِیَِتئیَهت َو  َموَیلا  َِتناَک    َ يَالَوم اَی  َکَیلِإَف  ، ِِهتَِزئاَج
َِکتآ َمل  ِّینَإف  ، ٌِلئاَن ُهُصُقنَی  َال  ٌِلئاَس َو  ِهیِفُحی  َال  نَم  اَی  ِیئَاَجر ، نِم  َِکلَذ  َموَیلا  ِّبیَُخت  َال  َو  ٍدّمَُحم ، ِلآ  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ّمُهّللأ  ( 6)

ِمرُجلِاب ًاّرِقُم  َُکتیَتَأ  (7) .َکُماَلَس مِهیَلَع  ِهیَلَع َو  ِِهتَیب  ِلهَأ  ٍدّمَُحم َو  َهَعاَفَش  ّالِإ  ُُهتوَجَر  ٍقُولخَم  ِهَعاَفَـش  َال  َو  ُُهتمّدَق ، ٍِحلاَص  ٍلَمَِعب  ِّینم  ًهَِقث 
ِمرُجلا ِمیِظَع  یَلَع  مِِهفوُکُع  ُلوُط  َکعَنمَی  َمل  ُّمث  َنِیئِطاَخلا ، ِنَع  ِِهب  َتوَفَع  يِذـّلأ  َكِوفَع  َمیِظَع  وُجرَأ  َکـُتیَتَأ  ، ِیـسَفن َیلِإ  ِهَءاَـسِإلا  َو 

ٍدّمَُحم َو یَلَع  ّلَص  ، ُمیِرَک اَی  ُمیِرَک  اَی  ُمیِظَع ، اَی  ُمیِظَع  اَی  ٌمیِظَع ، ُهُوفَع  َو  ٌهَعِساَو ، ُُهتَمحَر  نَم  اَیَف  (8) .ِهَرِفغَملا ِهَمحّرلِاب َو  مِهیَلَع  َتدُع  نَأ 
.َِکتَرِفغَِمب ّیَلَع  عّسََوت  َِکلضَِفب َو  ّیَلَع  فّطَعَت  َِکتَمحَِرب َو  ّیَلَع  دُع  ٍدّمَُحم َو  ِلآ 
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، مدروآ دورف  وت  يوس  هب  ار  ما  يزیچ  یب  يدنمزاین و  یتسدگنت و  زور ، نیا  رد  مدومن و  دصق  وت  يوس  هب  مزاین  يارب  ادنوادخ ، ( 4)
رت عیـسو  مناـهانگ  زا  وت ، تمحر  شزرمآ و  تسا و  رتشیب  ملمع  هب ) مناـنیمطا   ) زا وت ، تمحر  شزرمآ و  هب  مناـنیمطا  هکنآ  لاـح  و 
نآ رب  هک  یتردـق  هب  ریگ ، هدـهع  هب  نم  يارب  ار  یتـساوخرد  ره  ندروآرب  تسرف و  دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  .تـسا 

بناج زا  زج  يریخ  هب  زگره  هک  یتسرد  هب  سپ  .نم  زا  وت  يزاـین  یب  هب  وت و  هب  نم  يدـنمزاین  هب  و  وت ، رب  نآ  ندوب  ناـسآ  يراد و 
.مرادن دیما  وت  زج  يدحا  هب  میایند  ترخآ و  راک  يارب  .تسا و  هدنادرگن  رب  نم  زا  ار  يا  يدب  وت  زج  سک  چیه  ما و  هدیسرن  وت 

هب هک  دیما  نیدـب  دوش ، دراو  یقولخم  رب  ات  دـیامن  یم  هیهت  گرب  زاس و  دـنک و  یم  هدامآ  اّیهم و  ار  دوخ  یـسک  ره  ادـنوادخ ، ( 5)
هدومن هیهت  گرب  زاس و  هتشگ و  هدامآ  اّیهم و  زورما  نم ، رورـس  يا  سپ  .دوش  لئان  وا  ناسحا  شـشخب و  ِتساوخرد  اطع و  هلص و 

.موش لئان  وت  ناسحا  ششخب و  ِتساوخرد  هلص و  شزرمآ و  هب  هک  دیما  نیدب  .میآ  وت  يوس  هب  ات 

يا هدننک  تساوخرد  هک  یـسک  يا  .نکن  دیماان  ارم  دیما  نیا  زورما  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  سپ  ادـنوادخ ، ( 6)
هداتـسرف شیپ  هک  يا  هتـسیاش  لمع  هب  نانیمطا  اب  نم  اریز  .دهاک  یمن  ار  وا  ياه ) جنگ  ، ) یـششخب چیه  دزادنا و  یمن  جنر  هب  ار  وا 

وا و رب  وت  دورد  هک   - وا هداوناخ  دّمحم و  تعافش  زج  ما ، هدماین  وت  هاگرد  هب  مشاب  هتـسب  دیما  وا  هب  هک  يا  هدیرفآ  ِتعافـش  مشاب و 
-. داب ناشیا  رب 

شیاـشخب هب  هک  یلاـح  رد  ما ، هدـمآ  وت  هاـگرد  هب  .مراد  دوـخ  رب  يدـب  هاـنگ و  هب  رارقا  هک  یلاـح  رد  ما ، هدـمآ  وـت  هاـگرد  هب  ( 7)
زا ار  وت  گرزب ، ياه  مرج  رب  نانآ  ِرایـسب  رارـصا  سپـس  یتشذگ ، ناراکاطخ  ریـصقت )  ) زا نآ  اب  هک  یـشیاشخب  مراودیما ، تگرزب 

.تشادن زاب  یشخبب ، شزرمآ  تمحر و  ناشیا  هب  هکنیا 

دّـمحم و رب  .راوگرزب  يا  راوـگرزب ، يا  .گرزب  يا  گرزب ، يا  .تسا  گرزب  شتـشذگ  عیـسو و  شتمحر  هک  یـسک  يا  سپ  ( 8)
.هد شیاشگ  نم  هب  ْتشزرمآ  هب  شاب و  نابرهم  نم  رب  ْتلضف  هب  نک و  یکین  نم  رب  ْتتمحر  هب  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ 
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َتنَأ َو  اَهوّزَتبا ، ِدَـق  اَِهب  مُهَتـصَصَتخا  ِیّتلا  ِهَعِیفّرلا  ِهَجَرّدـلا  ِیف  َِکئاَنَمُأ  َعِضاَوَم  َِکئاَیِفـصَأ َو  َکـِئاَفَلُِخل َو  َماَـقَملا  اَذَـه  ّنِإ  ّمُهّللأ  ( 9)
یَلَع ٍمَهّتُم  ُریَغ  ِِهب  ُمَلعَأ  َتنَأ  اَِمل  َو  َتئِـش ، ّینَأ  َتئِـش َو  َفیَک  َكِرِیبدـَت  نِم  ُمُوتحَملا  ُزَواَُجی  َال  َو  َكُرمَأ ، َُبلاَُغی  اـَل  َِکلَذـِل ، ُرّدَـقُملا 

َو ًاذُوبنَم ، َکـَباَتِک  َو  ًالّدَـبُم ، َکَـمکُح  َنوَرَی  ، َنیّزَتـبُم َنیِروُهقَم  َنِیبُولغَم  َكُؤاَـفَلُخ  َُکتَوفِـص َو  َداَـع  یّتَـح  َکـِتَداَرِِإل  اـَل  َکـِقلَخ َو 
 َ ِیَـضر نَم  َو  َنیِرِخـآلا ، َنِیلّوَـألا َو  َنِم  مُهَءاَدـعَأ  نَعلا  ّمُهّللأ  ( 10) .ًهَکوُرتَم َکِّیبَن  َنَنُـس  َو  َکِعاَرـشَأ ، ِتاَهِج  نَع  ًهَفّرَُحم  َکَِـضئاَرَف 

َِکتاّیَِحت َِکتاَکََرب َو  َِکتاَوَلَـصَک َو  ، ٌدـیِجَم ٌدـیِمَح  َّکنِإ  ، ٍدّـمَُحم ِلآ  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 11) .مُهَعاَبتَأ مُهَعاَیـشَأ َو  مِِهلاَعِِفب َو 
ِلهَأ نِم  ِینَلعجا  ّمُـهّللأ َو  ( 12) .مَُهل َدـِییّأتلا  َنیِکمّتلا َو  َهَرـصّنلا َو  َحوّرلا َو  َجَرَفلا َو  ِلّـجَع  َو  َمیِهاَربِا ، ِلآ  َمـیِهاَربِا َو  َِکئاَیِفـصَأ  یَلَع 

ّبَر َنیِمآ  ، ِهیَدَـی یَلَع  ِِهب َو  َکـِلَذ  ِيرَجی  نّمِم  مُهَتَعاَـط  َتـمَتَح  َنیِذـّلا  ِهِّمئَـألا  َو  َکـِلوُسَِرب ، ِقیِدـصّتلا  َو  َکـِب ، ِناَـمیِإلا  ِدـیِحّوتلا َو 
ِیِنیُجنی َال  َو  َُکتَمحَر ، ّالِإ  َِکباَقِع  نِم  ُریُِجیال  َو  َكُوفَع ، ّالِإ  َکَطَخَـس  ّدُرَی  َال  َو  َکُملِح ، ّالِإ  َکَبَـضَغ  ّدُرَی  َسَیل  ّمُهّللأ  ( 13) .َنیَِملاَعلا

ِییُحت اَِهب  ِیّتلا  ِهَردُقلِاب  ًاجَرَف  َکنَُدل  نِم  ِیَِهلإ  اَی  اََنل  بَه  َو  ٍدّـمَُحم ، ِلآ  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، َکیَدَـی َنَیب  َکَیلِإ َو  ُعّرَـضّتلا  ّالِإ  َکنِم 
َمعَط ِیِنقَذأ  َو  ِیئَاُعد ، ِیف  ََهباَجِإلا  ِیَنّفَرُعت  َو  ِیل ، َبیِجَتـسَت  یّتَح  ًاّمَغ  ِیَِهلإ  اَی  ِینِکلُهت  َال  َو  ( 14) .ِداَِلبلا َتیَم  ُرُشنَت  اَِهب  َو  ِداَبِعلا ، َتاَومَأ 

ّیَلَع ُهطّلَُست  َال  َو  ِیُُقنع ، نِم  ُهنّکَُمت  َال  َو  ّيُوَدع ، ِیب  تِمُشت  َال  َو  ِیَلَجأ ، یَهَتنُم  َیلِإ  ِهَِیفاَعلا 
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هب هک  ییـالاو  هجرد  رد  تسا ، تناراد  تناـما  ِهاـگیاج  تناگدـیزگرب و  نانیـشناج و  يارب  ماـقم ، نیا  هک  یتسرد  هب  ادـنوادخ ، ( 9)
ریبدت زا  دوش و  یمن  بولغم  وت  نامرف  اریز  .يا  هدرک  ریدقت  نینچ  هک  ییوت  دـندوبر و  ار ) نآ  نانمـشد  و  ، ) يداد صاصتخا  ناشیا 
مهّتم تا  هدارا  تندیرفآ و  رد  يرتاناد و  نآ  هب  وت  هکنیا  يارب  .تشذگرد  ناوت  یمن  یهاوخب  هک  نامز  ره  هنوگ و  ره  هب  وت ، یعطق 
رییغت تماکحا  هک  دننیب  یم  .تفر  تراغ  هب  ناشقوقح  هدش  هدروخ  تسکش  بولغم و  وت ، نانیشناج  ناگدیزگرب و  هکنیا  ات  .یتسین 

.تسا هدش  كرت  تربمایپ  ياه  شور  هدش و  فیرحت  يا ، هداهن  نوناق  هک  یتاهج  زا  تتابجاو  هداتفا و  رود  وت  باتک  هتفای و 

ار ناشناوریپ  ناتسود و  دوش و  یم  دونشوخ  ناشرادرک  هب  ار  هک  ره  ناگدنیآ و  ناگتـشذگ و  زا  ار  ناشیا  نانمـشد  ادنوادخ ، ( 10)
.نک تنعل 

ّتیحت اه و  تکرب  اهدورد و  دننام  .يراوگرزب  هدوتـس  وت  هک  یتسرد  هب  .تسرف  دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ ، ( 11)
.امرف باتش  نانآ ، دییأت  نداد و  ّطلست  ترصن و  شیاسآ و  جرف و  رد  .يداتسرف و  میهاربا  لآ  میهاربا و  تناگدیزگرب : رب  هک  ییاه 

بجاو ار  ناـشتعاطا  هک  یناـماما  تربماـیپ و  هب  ناراد  رواـب  زا  دوخ و  هب  ناگدـنروآ  ناـمیا  ناتـسرپاتکی و  زا  ارم  ادـنوادخ و  ( 12)
.نایناهج راگدرورپ  امرف ، تباجا  .ددرگ  یم  ارجا  نانآ  تسد  هب  هلیسو و  هب  نامیا ) دیحوت و   ) نآ هک  یناسک  زا  .هد  رارق  يدومن ،

زج ترفیک  زا  دـناشن و  یمن  ورف  تشیاـشخب  زج  ار  وـت  مـشخ  و  دزاـس ، یمن  رود  تا  يراـبدرب  زج  ار  وـت  بـضغ  ادــنوادخ ، ( 13)
نادناخ دّمحم و  رب  سپ  .دـهد  یمن  تاجن  وت  باذـع )  ) زا ارم  تیور ، شیپ  رد  تهاگرد و  هب  يراز  زج  دـهد و  یمن  هانپ  تتمحر 

نآ اـب  ینک و  یم  هدـنز  ار  هدرم  ناگدـنب  نآ  اـب  هک  يا  ییاـناوت  هب  دوـخ  بناـج  زا  نم - يادـخ  يا   - ار اـم  تسرف و  دورد  دّـمحم 
.هد شیاشگ  یشخب ، یم  یگدنز  ار  هدرم  ياه  نیمزرس 

نایاپ ات  ار  تیفاع  معط  ییامن و  مهاگآ  میاعد  ندـش  اور  زا  ینک و  متباجا  هکنیا  ات  ناریمن ، نیگهودـنا  ارم  نم ، يادـخ  يا  و  ( 14)
.نادرگن ّطلسم  نم  رب  ار  وا  زاسن و  اناوت  نم  رب  ار  وا  نادرگن و  داش  نم  رب  ار  منمشد  ناشچب و  نم  هب  ما  یگدنز  تّدم 
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نِإ َو  ُِینِنیُهی ، يِذـّلأ  اَذ  نَـمَف  ِیَنتَمرَکأ  نِإ  َو  ُِینَعفَری ، يِذـّلأ  اَذ  نَـمَف  ِیَنتَعَـضو  نِإ  َو  ُِینَعـَـضی ، يِذـّلأ  اَذ  نَـمَف  ِیَنتَعَفر  نِإ  ِیَِهلإ  (15)
وَأ َكِدـبَع ، ِیف  َکـَل  ُضِرعَی  يِذـّلأ  اَذ  نَمَف  ِیَنتَکلَهأ  نِإ  َو  ُِینَمحَری ، يِذـّلأ  اَذ  نَمَف  ِیَنّتبَذـع  نِإ  َو  ُِینِمرُکی ، يِذـّلأ  اَذ  نَـمَف  ِیَنتَنَهأ 

ُجاَتحَی اَّمنِإ  َو  َتوَفلا ، ُفاَخَی  نَم  ُلَجعَی  اَّمنِإ  َو  ٌهَلَجَع ، َِکتَمِقَن  ِیف  َال  َو  ٌملُظ ، َکِـمکُح  ِیف  َسَیل  ُّهنَأ  ُتِملَع  دَـق  َو  ِهِرمَأ ، نَع  َکـُلَأسَی 
ِءاَلَبِلل ِینَلعَجت  اـَل  َو  ٍدّـمَُحم ، ِلآ  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللأ  ( 16) .ًارِیبَک ًاُّولُع  َِکلَذ  نَع  ِیَِهلإ  اَـی  َتَیلاَـعَت  دَـق  َو  ُفیِعّـضلا ، ِملّظلا  َیلِإ 

ِیَتِلیح َو َهِّلق  ِیفَعـض َو  يََرت  دَـقَف  ، ٍءاََلب َِرثَأ  یَلَع  ٍءاَلَِبب  ّیَِنیَلتَبت  اـَل  َو  ِیَترَثع ، ِیِنلَقأ  َو  ِینّـسَفن ، َو  ِینّلَهم ، َو  ًابَـصَن ، َکـِتَمِقَِنل  اـَل  َو  ًاـضَرَغ ،
نِم َموَـیلا  َکـِب  ُریِجَتــسَأ  َو  ( 18) .ِینِذَـعأ َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـصَف  ، َِکبَـضَغ نـِم  َموَـیلا  ّمُـهّللأ  َکـِب  ُذوُـعَأ  (17) .َکَیلِإ ِیّعَرَـضت 

َو ( 20) .ِّینمآ َو  ِهـِلآ ، ٍدـّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـصَف  ، َِکباَذـَـع نـِم  ًاــنمَأ  َکــُلَأسَأ  َو  ( 19) ِینِرَجأ َو  ِهـِلآ ، ٍدـّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـصَف  ، َکـِـطَخَس
ّلَصَف ، َکُمِحرَتسَأ َو  ( 22) .ِینُرـصنا َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، َكُرِـصنَتسَأ َو  ( 21) ِِیندها َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، َکیِدهَتـسَأ

َو ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، َُکقِزرَتسَأ َو  ( 24) ِِینفکا َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، َکیِفکَتـسَأ َو  ( 23) ِینَمحرا َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع 
رِفغا َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، ِیبُُونذ نِم  َفَلَس  اَِمل  َكُرِفغَتسَأ  َو  ( 26) .ِّینَعأ َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، َُکنیِعَتسَأ َو  ( 25) ِیُنقزرا

.ِیل
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دنلب هکنآ  تسیک  سپ  ینک ، تسپ  ارم  رگا  و  دیامن ؟ تسپ  ارم  هکنآ  تسیک  سپ  ینادرگ ، هبترمدـنلب  ارم  وت  رگا  نم ، يادـخ  ( 15)
ما یمارگ  هکنآ  تسیک  سپ  ینک ، راوـخ  ارم  رگا  و  دـنک ؟ مراوـخ  هکنآ  تـسیک  سپ  يراد ، یمارگ  ارم  رگا  و  دـنادرگ ؟ ما  هـبترم 
تا هدـنب  هراـبرد  هکنآ  تسیک  سپ  ینک ، دوباـن  ارم  رگا  و  دـنک ؟ محر  نـم  هـب  هـکنآ  تـسیک  سپ  ینک ، باذـع  ارم  رگا  و  دراد ؟
انامه .تسین و  باتش ، وت  ماقتنا  رد  و  متس ، وت  نامرف  رد  هک  ما  هتـسناد  و  دنک ؟ تساوخزاب  ار  وت  وا ، راک  هرابرد  ای  دوش  وت  ضرتعم 

نیا زا  نم - يادخ  يا   - وت .تسا و  ندرک  متس  هب  دنمزاین  فیعض ، انامه  دسرت و  یم  تصرف  نتشذگ  زا  هک  دنک  یم  باتش  یـسک 
.يرتالاو رترب و  روما ) )

ار مهودنا  هد و  تلهم  نم  هب  نادرگن و  دوخ  ماقتنا  هناشن  الب و  فده  ارم  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ ، ( 16)
یم دوخ  هاگرد  هب  ار  ما  يراز  یگراچیب و  یناوتان و  اریز  .زاسن  یپرد  یپ  ياـهالب  راـتفرگ  ارم  رذـگرد و  مشزغل  زا  نک و  فرطرب 

.ینیب

.هد مهانپ  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مروآ ، یم  هانپ  وت  هب  تبضغ  زا  زورما  ادنوادخ  ( 17)

.هد هانپ  ارم  و  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ما ، هدروآ  هانپ  وت  هب  تمشخ  زا  زورما  و  ( 18)

.زاس نمیا  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مهاوخ ، یم  وت  زا  ار  تباذع  زا  ینمیا  و  ( 19)

.نک ییامنهار  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مهاوخ ، یم  ییامنهار  وت  زا  و  ( 20)

.هد يرای  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مهاوخ ، یم  يرای  وت  زا  و  ( 21)

.نک محر  نم  هب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مهاوخ ، یم  تمحر  وت  زا  و  ( 22)

.نک تیافک  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مهاوخ ، یم  تیافک  وت  زا  و  ( 23)

.هد يزور  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مبلط ، یم  يزور  وت  زا  و  ( 24)

.نک کمک  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مهاوخ ، یم  کمک  وت  زا  و  ( 25)

.زرمایب ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مهاوخ ، یم  شزرمآ  وت  زا  ما  هتشذگ  ناهانگ  يارب  و  ( 26)
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اَی ّبَر ، اَی  ّبَر  اَی  ( 28) .َِکلَذ َتئِش  نِإ  ِّینم  ُهَتهِرَک  َیِشل ٍء  َدوُعَأ  َنل  ِّینَإف  ، ِینِمصعا َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ، َکُمِـصعَتسَأ َو  ( 27)
َو َکَیلِإ ، ِهِیف  ُتبِغَر  َکَیلِإ َو  ُتبَلَط  َُکتلَأَس َو  اَم  َعیِمَج  ِیل  بِجَتـسا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ، ِماَرکِإلا ِلاَلَجلا َو  اَذ  اَی  ُناّنَم ، اَی  ُناّنَح 
َو ُهنِم ، ِیِنیطُعت  اَِمب  ِینِدعَـسأ  َو  ِِهب ، ّیَلَع  لّضَفَت  َو  َِکلَذ ، ِیف  ِیل  كِراـَب  َو  ُهنِم ، ِیـضَقت  اَـمِیف  ِیل  رِخ  َو  ِهِضمَأ ، ِهِضقا َو  ُهرّدَـق َو  ُهدِرَأ َو 

اََدب اَِمب  وُعدَت  ُّمث  .َنیِمِحاّرلا  َمَحرَأ  اَی  اَهِمیِعَن ، ِهَرِخآلا َو  ِریَِخب  َِکلَذ  لِص  َو  ٌمیِرَک ، ٌعِساَو  َّکنِإَف  ، َكَدـنِع اَم  ِهَعَـس  َِکلـضَف َو  نِم  ِینِدز 
.ُماَلّسلا ِهیَلَع  ُلَعفَی  َناَک  اَذَکَه  ٍهّرَم  َفلَأ  ِِهلآ  ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّیَلُصت  َو  ََکل ،
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هب سپ  .راد  زاـب  هاـنگ ) زا   ) ارم تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  يرادزاـب ، هاـنگ ) زا   ) ارم هـک  مهاوـخ  یم  وـت  زا  و  ( 27)
.مدرگ یمن  رب  يا ، هدیدنسپن  نم  زا  ار  نآ  هک  يزیچ  هب  زگره  نم  یهاوخب ، وت  رگا  هک  یتسرد 

دّـمحم و رب  مرک ، يراوگرزب و  ياراد  يا  هدـنهد ، تمعن  رایـسب  يا  نابرهم ، رایـسب  يا  نم ، راگدرورپ  يا  نم ، راگدرورپ  يا  ( 28)
ار نآ  امرف و  باجتـسم  میارب  ما ، هدومن  لیم  نآ  هب  ما و  هدرک  بلط  ما و  هتـساوخ  وت  زا  هک  ار  هچنآ  همه  تسرف و  دورد  شنادـناخ 
نک و كرابم  نم  يارب  ار  نآ  هد و  ریخ  ینک ، یم  مکح  میارب  نآ  زا  هچنآ  رد  نم  هب  .نک و  ارجا  هد و  نامرف  نک و  رّدـقم  هاوخب و 

.ازفیب تسوت ، دزن  هچنآ  یخارف  لضف و  زا  میارب  نادرگ و  تخب  کین  ینک ، یم  اطع  نآ  زا  هچنآ  هب  ارم  اـمن و  لّـضفت  نم  رب  نآ  اـب 
اعد سپس  [ .نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  .نادرگ  هتـسویپ  شناوارف  تمعن  ترخآ و  ریخ  هب  ار  نآ  .يا و  هدنـشخب  رگناوت  وت  انامه  سپ 
یم ماجنا  نینچنیا  داب - وا  رب  دورد  هک   - ماما هک  تسرف  دورد  راـب  رازه  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  دـش و  راکـشآ  تیارب  ار  هچنآ  .نک 

] .داد
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مِهِسأَب ّدَر  َو  ِءاَدعَألا ، ِدیَک  ِعاَفِد  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 49)

ُتدُعَف ، َتلَقَأَف ُترَفغَتساَف  ، ِهِینَتفّرَع ذِإ  َترَدصَأ  اَم  ُتفَرَع  ُّمث  ُتیَـصَعَف ، َلیِمَجلا  َتیَلبَأ  َو  ُتوَسَقَف ، َتظَعَو  َو  ُتوَهَلَف ، ِیَنتَیَده  ِیَِهلإ  (1)
َو ( 3) .َِکتَابوُقُع اَِهلُولُِحب  َِکتاَوَطَِـسل َو  اَهِیف  ُتضّرَعَت  ، ٍفََلت َباَعِـش  ُتلَلَح  َو  ِكاَلَهلا ، َهَیِدوَأ  ُتمّحَقَت  (2) .ُدمَحلا ِیَِهلإ  َکَلَف  ، َترَتَسَف

ّرَفَم َکَیلِإ  َو  ِیـسَِفنب ، َکَیلِإ  ُترَرَف  دَـق  َو  ًاَهلِإ ، َکَعَم  ذِّـختَأ  َمل  َو  ًائیَـش ، َکـِب  كِرـشُأ  َمل  ّیَنأ  ِیَتِعیَرذ  َو  ُدـیِحّوتلا ، َکـَیلِإ  ِیَتِلیَـسو 
ِیل َفَهرَأ  َو  ِِهتَیدُم ، َهَبُظ  ِیل  َذَحَش  َو  ِِهتَواَدَع ، َفیَـس  ّیَلَع  یَـضَتنا  ّوُدَع  نِم  مَکَف  (4) .ِئِجَتلُملا ِهِسفَن  ّظَِحل  ِعّیَضُملا  ُعَزفَم  َو  یُـسملا ِء ،

َو َهوُرکَملا ، ِیَنمُوَسی  نَأ  َرَمضَأ  َو  ِِهتَـساَرِح ، ُنیَع  ّیَنع  مَنَت  َمل  َو  ِهِماَهِـس ، َِبئاَوَص  ِيوَحن  َدّدَس  َو  ِهِموُمُـس ، َِلتاَوَق  ِیل  َفاَد  َو  ِهّدَح ، اَبَش 
َو ِِهَتبَراَـحُِمب ، ِیَنَدَـصق  نّمِم  ِراَِـصتنِالا  ِنَع  ِيزَجع  َو  ِحِداَوَـفلا ، ِلاَِـمتحا  ِنَع  ِیفَعـض  َیلِإ  ِیَِهلإ  اَـی  َترَظَنَف  (5) .ِِهتَراَرَم َقاَـعُز  ِیَنّعَرُجی 

.ِيرِکف ِهِیف  لِمعُأ  َمل  اَمِیف  ِءاَلَبلِاب  ِیل  َدَصرَأ  َو  ِینَاوَان ، نَم  ِدَدَع  ِرِیثَک  ِیف  ِیَتدَحو 
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نانآ یتخس  ندنادرگزاب  نانمشد و  رکم  ندومن  رود  رد  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (49)و 

سپ يدومن ، وکین  ياطع  متـشگ و  لدگنـس  سپ  يداد ، دـنپ  مدـش و  لوغـشم  هدوهیب  راک  هب  سپ  يدومن ، هار  ارم  نم ، يادـخ  ( 1)
زاب  ) سپ .یتشذگرد  وت  متساوخ و  شزرمآ  سپ  .متخانش  يدوب  هدومن  رداص  ار  هچنآ  يدرک ، مهاگآ  نوچ  سپس  .مدرک  ینامرفان 

.ساپس ار  وت  نم ، يادخ  سپ  .يدناشوپ  وت  متشگرب و  ینامرفان ) هب 

اب هداد ، رارق  تیاه  يریگ  تخـس  ضرعم  رد  ار  دوخ  اهنآ  رد  مدـش ، دراو  يدوبان  ياه  هّرد  هب  متفر و  تکـاله  ياـه  يداو  رد  ( 2)
.مدش وربور  تیاه  تبوقع 

داقتعا ییادخ  هب  وت  اب  ما و  هدرکن  کیرش  وت  اب  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  مزیواتسد  تسوت و  نتسناد  هناگی  تیوس  هب  نم  هلیسو  و  ( 3)
يوس هب  هتـشگ ، هدـنهانپ  هدرک و  هابت  ار  شا  هرهب  هکنآ  هاگهانپ  راکدـب و  هاگزیرگ  ما و  هتخیرگ  وت  يوس  هب  مناـج  اـب  ما و  هتـشادن 

.تسوت

ار نآ  زیت  فرط  دوـمن و  زیت  نم  يارب  ار  شغیت  هبل  و  دیـشک ، نم  يور  رب  ار  شا  ینمـشد  ریـشمش  هک  ینمـشد  رایـسب  هـچ  سپ  ( 4)
هناـشن نم  يوس  هب  ار ، دوخ  يریگ  فدـه  ياـهریت  تخیمآ و  مهرد  شا  هدنـشک  ياـهرهز  اـب  نم  يارب  ار  نآ  درک و  كزاـن  میارب 

هعرج هعرج  ار  نیگآرهز  ِخلت  رایسب  بآ  تشاد و  نم  هب  ندناسر  بیسآ  ِدصق  لد  رد  تفخن و  نم  زا  شا  ینابهگن  مشچ  تفرگ و 
.دناشون نم  هب 

نم اب  گنج  دصق  هک  یسک  زا  نتفرگ  ماقتنا  زا  ار  مزجع  تخس و  ياه  تبیـصم  لّمحت  زا  ار  ما  یناوتان  وت  سپ  نم ، يادخ  يا  ( 5)
نآ هرابرد  هچنآ  رد  منتخاـس  راـتفرگ  يارب  هدرک و  ینمـشد  نم  اـب  هک  یـسک  رامـش  یب  ِنایهاپـس )  ) ربارب رد  ار  ما  ییاـهنت  هدومن و 

.يدرک هدهاشم  هتسشن ، نیمک  رد  ما ، هدیشیدنین 
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َو ِهیَلَع ، ِیبَعک  َتیَلعَأ  َو  ُهَدحَو ، ٍدیِدَع  ٍعمَج  ِدَعب  نِم  ُهَتّریَـص  َو  ُهّدَح ، ِیل  َتلَلَف  ُّمث  َِکتّوُِقب ، ِيرَزأ  َتدَدَش  َو  َكِرـصَِنب ، ِیَنتَأَدتبَاف  (6)
َو ( 7) .ُهاَیاَرَـس تَفَلخَأ  دَق  ًاّیلَُوم  ََربدَأ  ُهاَوَش َو  یَلَع  ّضَع  دَق  ُُهلِیلَغ ، نُکـسَی  َمل  َو  ُهَظیَغ ، ِفشَی  َمل  ُهَتدَدَرَف  ، ِهیَلَع ًادوُدرَم  ُهَدّدَـس  اَم  َتلَعَج 

ِزاَِهتنِال ًاراَِظتنا  ِِهتَدیِرَِطل  ُِعبّسلا  َءاَبضِإ    ّ َِیلإ َأَبضَأ  َو  ِِهتَیاَعِر ، َدّقَفَت  ِیب  َلّکَو  َو  ِهِِدیاَصَم ، َكَرَش  ِیل  َبَصَن  َو  ِهِِدیاَکَِمب ، ِینَاَغب  ٍغَاب  نِم  مَک 
، ِِهتَریِرَس َلَغَد  َتَیلاَعَت  َتکراَبَت َو  ِیَِهلإ  اَی  َتیَأَر  اّمَلَف  ( 8) .ِقَنَحلا ِهّدِش  یَلَع  ُِینُرظَنی  َو  ِقَلَملا ، َهَشاََشب  ِیل  ُرِهُظی  َوُه  َو  ِِهتَـسیِرَِفل ، ِهَصرُفلا 

َناَک ِیّتلا  ِِهَتلاَبِح  َِقبِر  ِیف  اًلِیلَذ  ِِهَتلاَِطتـسا  َدـَعب  َعَمَقناَف  ، ِِهتَرفُح يَوهَم  ِیف  ُهَتدَدَر  َو  ِِهتَیبُز ، ِیف  ِهِسأَر  ّمُأـِل  ُهَتـسَکرَأ  ، ِهیَلَع يَوَطنا  اَـم  َحـُبق  َو 
ِّینم   َ ِیَجش َو  ِِهتّصُِغب ، ِیب  َقِرَـش  دَق  ٍدِساَح  نِم  مَک  َو  ( 9) .ِِهتَحاَِسب ّلَح  اَم  َُکتَمحَر  َال  َول  ِیب  ّلُحَی  نَأ  َداَک  دَق  َو  اَهِیف ، ِینَاَری  نَأ  ُرّدَُـقی 

َو ِهِدیَِکب ، ِیَنَرَحو  َو  ِهِیف ، لََزت  َمل  ًالاَلِخ  ِیَنّدَلق  َو  ِهیِماَرَِمل ، ًاضَرَغ  ِیضِرع  َلَعَج  َو  ِِهبُویُع ، ِفرَِقب  ِیَنَرَحو  َو  ِِهناَِسل ، ّدَِحب  ِیَنَقَلـس  َو  ِهِظیَِغب ،
َال َو  َکِفَنَک ، ّلِظ  َیلِإ  يَوَأ  نَم  ُدَهَطـُضی  َال  ُّهنَأ  ًاِملاَع  ، َِکَتباَجِإ ِهَعرُِـسب  ًاِقثاَو  ، َِکب ًاثیِغَتـسُم  ِیَِهلإ  اَـی  َکـُتیَداَنَف  (10) .ِِهتَدیِکَِمب ِیَنَدَصق 

ٍمَِعن ِِبئاَحَـس  َو  ّیَنع ، اَـهَتیّلَج  ٍهوُرکَم  ِِبئاَحَـس  نـِم  مَـک  َو  ( 11) .َِکتَردـُِقب ِهِسَأب  نِم  ِیَنتّنَـصَحف  ، َكِراَِصتنا ِلـِقعَم  َیلِإ  َأََـجل  نَم  ُعَزفَی 
.اَهَتفَشَک ٍتَابُرُک  ِیشَاَوغ  َو  اَهَتسَمَط ، ٍثاَدحَأ  ُِنیعَأ  َو  اَهَتسَبلَأ ، ٍهَِیفاَع  َو  اَهَترَشَن ، ٍهَمحَر  ِلِواَدَج  َو  ّیَلَع ، اَهَترَطمَأ 

1540 ص :

هیداجس هفیحص  یعوضوم  www.Ghaemiyeh.comهمانگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2780زکرم  هحفص 2753 

http://www.ghaemiyeh.com


سپ یتسکش و  نم  يارب  ار  وا  غیت )  ) يزیت سپس  .یتخاس  دنمورین  ار  متـشپ  تا  ییاناوت  هب  يدومن و  زاغآ  مندرک  يرای  هب  سپ  ( 6)
شدوـخ رب  دوـب ، هـتفرگ  هناــشن  ار  نآ  هـچنآ  يدوـمن و  زوریپ  وا  رب  ارم  یتشاذــگ و  اــهنت  ار  وا  دوـب ، رایــسب  یهورگ  رد  هـکنآ  زا 

دیزگ و ار  دوخ  ناتشگنارس  .يدنادرگزاب  ار  وا  دوب ، هتفرگن  رارق  شا  هنیک  هدادن و  يدوبهب  ار  شمشخ  هک  یلاح  رد  يدنادرگرب و 
.دندرک فّلخت  دندوب ، هتفگ  هچنآ  زا  شنایهاپس  هک  یلاح  رد  .دومن  رارف  هدرک ، تشپ 

نم رب  ار  شیوجتسج  تبقارم و  درتسگ و  میارب  ار  دوخ  ياه  ماد  درک و  متس  نم  هب  شیاه  گنرین  اب  هک  يرگمتس  رایـسب  هچ  و  ( 7)
، راکـش يارب  یبسانم  تقو  نتـسناد  تمینغ  يارب  یهار  هب  مشچ  اب  شراکـش ، يارب  يا  هدنرد  نتـسشن  نیمک  رد  دننامه  تشامگ و 

.تسیرگن یم  نم  هب  تخس  مشخ  اب  و  درک ، یم  ییور  شوخ  میارب  هناسولپاچ  هک  یلاح  رد  .تسشن  نم  نیمک  رد 

رس زغم  اب  ار  وا  يدرک ، هظحالم  تشاد ، لد  رد  هچنآ  یتشز  وا و  نطاب  یهابت  نم - يالاو  كرابم و  يادخ  يا   - هک نیمه  سپ  ( 8)
ندرگ همه  نآ  زا  سپ  ات  يدنادرگ ، زاب  شلادوگ  هاگترپ  رد  ار  وا  .يدومن و  نوگنرـس  دوب ،) هدـنک  راکـش  يارب  هک   ) شلادوگ رد 

، دیآ دورف  نم  رب  دوب  کیدزن  دوبن ، وت  تمحر  رگا  .دمآرد و  دـنیبب ، نآ  رد  ارم  تشاد  رظن  رد  هک  یماد  دـنب  رد  يراوخ  اب  یـشک ،
.دمآ دورف  شدوخ  رب  هچنآ 

شزیت نابز  اب  تفرگ و  ار  شیولگ  نم ، زا  شمـشخ  یتخـس  دش و  وا  ریگولگ  شهودنا  نم  رطاخ  هب  هک  يدوسح  رایـسب  هچ  و  ( 9)
داد رارق  دوخ  ياهریت  فده  ارم  يوربآ  .تخاس و  رپ  نم  رب  ِمشخ  زا  ار  شا  هنیس  نم ، هب  دوخ  ياه  بیع  نداد  تبسن  اب  درزآ و  ارم 

.درک نم  گنهآ  شگنرین  اب  دومن و  مشخ  نم  رب  شیوخ  رکم  اب  .داد و  تبسن  نم  هب  دوب ، وا  دوخ  رد  هشیمه  هک  ار  ییاه  یگژیو  و 

ره متسناد  یم  و  متـشاد ، نانیمطا  وت  عیرـس  تباجا  هب  هتـساوخ و  يرای  وت  زا  هک  یلاح  رد  مدناوخ ، ار  وت  سپ  نم ، يادخ  يا  ( 10)
تردق هب  وت  سپ  .درادن  یـساره  دوش ، هدنهانپ  وت  يرای  هاگهانپ  هب  هک  ره  .دروخ و  یمن  تسکـش  دََرب ، هانپ  وت  تمحر  هیاس  هب  هک 

.یتشاد زاب  وا  يورین  یتخس و  زا  ارم  شیوخ ،

یتمحر ياه  يوج  يدناراب و  نم  رب  هک  ییازفا  تمعن  ياهربا  يدومن و  فرطرب  نم  زا  هک  يراب  تبیصم  ياهربا  رایسب  هچ  و  ( 11)
ياه هدرپ  يدنادرگ و  روک  هک  ینیرفآ  تبیـصم  ياه  مشچ  يدناشوپ و  نم ) رب   ) هک يا  یتسردـنت  ياه ) هماج   ) يدومن و ناور  هک 

.یتشادرب هک  هودنا 
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ِیف َو  َکنِم ، ًالّوَطَت  ًاماَعنِإ َو  َِکلَذ  ّلُک  ( 13  ) .َتلّوَح ٍهَنَکسَم  َو  َتشَعنَأ ، ٍهَعرَـص  َو  َترَبَج ، ٍمَدَع  َو  َتقّقَح ، ٍنَسَح  ّنَظ  نِم  مَک  َو  ( 12)
ُلَأُست َال  َکِطِخاَسَم ، ِباَِکترا  ِنَع  َِکلَذ  ِیَنَرَجح  َال  َو  َِکناَسحِإ ، ِماَمتِإ  نَع  ِیَتءَاِسإ  َکعَنمَت  َمل  َکیِصاَعَم ، یَلَع  ِّینم  ًاکاَمِهنا  ِهِعیِمَج 

ًاناَِنتما َو ًاناَسحِإ َو  ّالِإ    َ يَالَوم اَی  َتَیبَأ  ، َتیَدکَأ اَمَف  َُکلـضَف  َحیُِمتـسا  َو  َتأَدَتباَف ، لَأُست  َمل  َو  َتیَطعَأَف ، َتِلئُـس  دََقل  َو  ( 14) .ُلَعفَت اّمَع 
َو ُبَلُغی ، َال  ٍرِدَـتقُم  نِم  ِیَِهلإ  ُدـمَحلا  َکَلَف  ، َكِدـیِعَو نَع  ًهَلفَغ  َو  َكِدوُدُِـحل ، ًایّدَـعَت  َو  َِکتاَمُرُِحل ، ًامّحَقَت  ّالِإ  ُتَیبَأ  َو  ًاماَعنِإ ، ًالّوَطَت َو 

ُبّرَقَتَأ ِّینَإف  ّمُهّللأ  ( 16) .ِعِییضّتلِاب ِهِسفَن  یَلَع  َدِهَـش  َو  ِریِـصقّتلِاب ، اَهََلباَق  َو  ِمَعّنلا ، ِغُوبُِـسب  َفَرَتعا  ِنَم  ُماَقَم  اَذَه  ( 15) .ُلَجعَی َال  ٍهاَنَأ  ِيذ 
ِیف َکیَلَع  ُقیِـضَی  َال  َِکلَذ  ّنِإَف  اَذَک ، اَذَـک َو  ّرَـش  نِم  ِیَنذـِیُعت  نَأ  اَمِِهب  َکَیلِإ  ُهّجََوتَأ  َو  ِءاَضیَبلا ، ِهّیِوَلَعلا  َو  ِهَعِیفّرلا ، ِهّیِدّـمَحُملِاب  َکَیلِإ 

ُهُذِّـختَأ اَم  َکِقِیفَوت  ِماَوَد  َکـِتَمحَر َو  نِم  ِیَِهلإ  اَـی  ِیل  بَهَف  (17) ٌریِدَق ٍءیَـش  ّلُک  یَلَع  َتنَأ  َِکتَردـُق َو  ِیف  َكُدّأَکَتَی  َال  َو  َكِدـجُو ،
.َنیِمِحاّرلا َمَحرَأ  اَی  َِکباَقِع ، نِم  ِِهب  ُنَمآ  َو  َِکناَوضِر ، َیلِإ  ِِهب  ُجُرعَأ  ًامّلُس 
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، يدرک دـنلب  هک  ییاه  ندروخ  نیمز  هب  و  يدومن ، ناربج  هک  ییاهدوبمک  و  یتسویپ ، تقیقح  هب  هک  وکین  نامگ  رایـسب  هچ  و  ( 12)
.يداد رییغت  هک  ار  ییاه  يدنمزاین  و 

مامت زا  ار  وت  نم  يرادرک  دـب  مدوب و  وت  ینامرفان  مرگرـس  نم  اهنآ ، همه  رد  و  تسوت ، بناـج  زا  ناـسحا  تمعن و  اـهنآ  همه  ( 13)
، یهد یم  ماجنا  هچنآ  زا  وت  .دومنن  يریگولج  دَروآ ، یم  مشخ  هب  ار  وت  هچنآ  باـکترا  زا  ارم  نآ  .تشادـن و  زاـب  تناـسحا  ندومن 

.دش یهاوخن  تساوخزاب 

سپ دش ، هتساوخ  وت  لضف  يدومن و  زاغآ  ششخب  هب  سپ  دشن ، تساوخرد  يدرک و  اطع  سپ  دش ، تساوخرد  وت  زا  نوچ  و  ( 14)
ياه مارح  رد  ندش  دراو  زج  مه  نم  يا و  هدرکن  يراک  ماعنا  فطل و  شـشخب و  ناسحا و  زج  نم ، يالوم  يا  وت  .یتشاذگن و  مک 
یمن تسکش  هک  ییاناوت  .تسوت  يارب  ساپس  نم ، يادخ  سپ  .ما  هتشادن  يراک  وت  ياهدیدهت  زا  تلفغ  وت و  دودح  زا  يّدعت  وت و 

.دنک یمن  باتش  هک  يا  هدنهد  تلهم  دروخ و 

تمعن  ) نتخاس هابت  هب  هدومن و  هلباقم  یهاتوک  اـب  ار  اـهنآ  هدرک و  فارتعا  اـه  تمعن  یناوارف  هب  هک  تسا  یـسک  هاـگیاج  نیا  ( 15)
.تسا هداد  یهاوگ  دوخ  ررض  هب  اه ،)

هب ناـنآ  هلیـسو  هب  میوج و  یم  یکیدزن  وت  يوـس  هب  يوـلع ، یمارگ  ماـقم  يدّـمحم و  هیاپدـنلب  تلزنم  هب  نم  سپ  ادـنوادخ ، ( 16)
تسین و راوشد  وت  رب  تا  ییاراد  ربارب  رد  راک )  ) نیا هک  یتسرد  هب  سپ  .یهد  هانپ  نآ  نیا و  ّرـش  زا  ارم  هک  مروآ  یمور  تهاـگرد 

.ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  دشاب و  یمن  تخس  وت  رب  تتردق  ربارب  رد 

رارق تا  يدونـشوخ  يوـس  هب  یناـبدرن  ار  نآ  هک  شخبب  يزیچ  ارم  تا  یگـشیمه  قـیفوت  تتمحر و  زا  نـم ، يادـخ  يا  سپ  ( 17)
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  .مدرگ  نمیا  ترفیک  زا  نآ  هلیسو  هب  مور و  الاب  نآ  زا  هداد ،
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ِهَبهّرلا یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 50)

ِِهب َترَّـشب  َو  َکـِباَتِک ، نِم  َتلَزنَأ  اَـمِیف  ُتدَـجَو  ِّینإ  ّمُهّللأ  ( 2  ) ًاـّیِفکَم ِیَنتَقَزر  َو  ًاریِغَـص ، ِیَنتَّیبر  َو  ًاـّیِوَس ، ِیَنتَقَلخ  َکـّنِإ  ّمُـهّللأ  ( 1)
دَق اَم  ِّینم  َمّدَقَت  دَق  َو  ًاعیِمَج ، َبُونّذلا  ُرِفغَی  َهّللا  ّنِإ  ِهّللا ، ِهَمحَر  نِم  اوُطَنقَت  َال  مِهِسُفنَأ  یَلَع  اُوفَرـسَأ  َنیِّذلا    َ ِيدَِابع اَی  َتُلق  نَأ  َكَداَبِع 

ٍءیَش ّلُک  َلِمَـش  يِّذلأ  َكِوفَع  نِم  ُلّمَؤُأ  ِیّتلا  ُِفقاَوَملا  َال  وَلَف  (3) َُکباَتِک ّیَلَع  ُهاَصحَأ  اّمِم  اَتَأوَس  اَـیَف  ، ِّینم ِِهب  ُمَلعَأ  َتنَأ  اَـم  َتِملَع َو 
َال ِضرَألا َو  ِیف  ٌهَِیفاَخ  َکیَلَع  یَفَخت  َال  َتنَأ  َو  َکنِم ، ِبَرَهلِاب  ّقَحَأ  اَنَأ  ُتنَُکل  ِّهبَر  نِم  َبَرَهلا  َعاَطَتـسا  ًادَـحَأ  ّنَأ  َول  َو  ِيَدـِیب ، ُتیَقلَأـَل 
اَهَف ، ُترَرَف اَنَأ  نِإ  ِیِکرُدـم  َو  ُتبَرَه ، اَنَأ  نِإ  ِِیبلَاط  َّکنِإ  ّمُهّللأ  ( 4) .ًابیِسَح َِکب  یَفَک  َو  ًایِزاَج ، َِکب  یَفَک  َو  اَِهب ، َتیَتَأ  ّالِإ  ِءاَمّـسلا  ِیف 

ِیَنَلَمـش ًامیِدَـقَف  ّیَنع  ُفعَت  نِإ  َو  ٌلدَـع ، َکنِم  ّبَر  اَی  َوُه  َو  ٌلهَأ ، َِکلَذـِل  ِّینَإف  ِیّنبَذـُعت  نِإ  ٌمِغاَر ، ٌلـِیلَذ  ٌعِضاَـخ  َکیَدَـی  َنَیب  اَذ  اـَنَأ 
َسفّنلا ِهِذَـه  َتمِحَر  ّالِإ  َِکئاََهب ، نِم  ُبُجُحلا  ُهتَراَو  اَِمب  َو  َِکئاَمـسَأ ، نِم  ِنوُزخَملِاب  ّمُهّللأ  َُکلَأسَأَف  (5) .َکَتَِیفاَع ِیَنتَسَبلأ  َو  َكُوفَع ،
َفیَکَف ، َكِدعَر َتوَص  ُعیِطَتـسَت  َال  ِیّتلا  َو  َكِراَن ، ّرَح  ُعیِطَتـسَت  َفیَکَف  ، َکِسمَـش ّرَح  ُعیِطَتـسَت  َال  ِیّتلا  ، َهَعُولَهلا َهّمّرلا  ِهِذَـه  َو  َهَعوُزَجلا ،

َِکبَضَغ َتوَص  ُعیِطَتسَت 
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( دنوادخ زا   ) سرت رد  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (50)و 

.يداد يزور  نم  هب  تیافک ، ردق  هب  و  يداد ، شرورپ  یکچوک  رد  و  يدیرفآ ، صقن  بیع و  یب  ارم  وت  ادنوادخ ، ( 1)

هک نم  ناگدنب  يا  : » يدومرف هک  متفای  يا ، هداد  هدژم  نآ  هب  ار  تناگدنب  يا و  هداتـسرف  ورف  هک  تباتک  رد  نم  انامه  ادنوادخ ، ( 2)
( یناهانگ  ) نم زا  نیا  زا  شیپ  و  .دزرمآ » یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دیوشن  دیماان  ادخ  تمحر  زا  دیا ، هدرک  فارـسا  دوخ  هرابرد 

.تسا هدرمشرب  میارب  وت  همان  هچنآ  زا  نم ، ییاوسر  رب  ياو  سپ  .يرتاناد  اهنآ  هب  نم  زا  یناد و  یم  وت  هک  هدز  رس 

یم یسک  رگا  متخاس و  یم  كاله  ار  دوخ  دوبن ، دریگ  یم  ارف  ار  يزیچ  ره  مدنموزرآ و  تشیاشخب  زا  هک  یهاگیاج  رگا  سپ  ( 3)
وت رب  نامـسآ  نیمز و  رد  یناـهنپ  زیچ  چـیه  هک  ییوت  .مدوب و  رتراوازـس  وت  زا  نتخیرگ  هب  نم  دزیرگب ، دوخ  راـگدرورپ  زا  تسناوت 

.يرگباسح وت  هک  سب  نیمه  هدنهد و  ازج  وت  هک  سب  نیمه  يا و  هدومن  رضاح  ار  نآ  رگم  تسین ، ناهنپ 

، نتورف تهاگـشیپ  رد  منم  کـنیا  سپ  .منک  رارف  رگا  ینم ، هدـننک  ریگتـسد  .مزیرگب و  رگا  ینم ، ياـیوج  وت  اـنامه  ادـنوادخ ، ( 4)
رگا .تسا و  لدع  وت  بناج  زا  نم - راگدرورپ  يا   - نآ منآ و  راوازـس  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  ییامن ، باذـع  ارم  رگا  .نوبز  راوخ ،

.يا هدناشوپ  نم  رب  ار  شیوخ  تیفاع  هتفرگارف و  ارم  تشیاشخب  هک  تسینامز  رید  زا  سپ  يرذگرد ، نم  زا 

یب ناج  نیا  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدـناشوپ ، ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییابیز  هب  تا و  هدـش  ناهنپ  ياـه  ماـن  هب  ادـنوادخ ، سپ  ( 5)
؟ دراد ییاناوت  ار  تشتآ  يامرگ  هنوگچ  سپ  درادن ، ار  تباتفآ  یمرگ  ییاناوت  هک  ییامن ، محر  رارقیب  هدیسوپ  ناوختسا  نیا  بات و 

؟ دراد ییاناوت  ار  تمشخ  گناب  هنوگچ  سپ  درادن ، ار  تربا  شرغ  يادص  ییاناوت  و 
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ِیف ُدیِزَی  اّمِم  ِیبَاَذع  ّنَأ  َول  َو  ٍهّرَذ ، َلاَقثِم  َکِکُلم  ِیف  ُدیِزَی  اّمِم  ِیبَاَذع  َسَیل  َو  ٌریِـسَی ، ِيَرَطخ  َو  ٌریِقَح ، ٌؤُرما  ِّینَإف  ّمُهّللأ    َ ِینَمحرَاف (6)
ُهَعاَط ِهِیف  َدیَِزت  نَأ  نِم  ُمَودَأ  َکُکُلم  َو  ُمَظعَأ ، ّمُهّللأ  َُکناَطلُـس  نَِکل  َو  ََکل ، َِکلَذ  َنوُکَی  نَأ  ُتبَبحَأ  َو  ِهیَلَع ، َربّصلا  َُکتلَأََسل  َکِکُلم 
َّکنِإ ، ّیَلَع ُبت  َو  ِماَرکِإلا ، ِلاَلَجلا َو  اَذ  اَی  ّیَنع  زَواََجت  َو  َنیِمِحاّرلا ، َمَحرَأ  اَی  ِینَمحرَاـف  (7) .َنِیِبنذُملا ُهَیِصعَم  ُهنِم  َصُقنَت  وَأ  َنیِعیِطُملا ،

.ُمیِحّرلا ُباّّوتلا  َتنَأ 
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رب يا  هّرذ  هک  تسین  يزیچ  نـم ، باذـع  تـسا و  كدـنا  مـتلزنم  و  مریقح ، يدرف  نـم  اریز  .نـک  مـحر  نـم  رب  ادـنوادخ ، سپ  ( 6)
متـساوخ و یم  وت  زا  ار  نآ  رب  ییابیکـش  هنیآ  ره  دوزفا ، یم  تا  یهاشداپ  رد  هک  دوب  يزیچ  نم  باذع  رگا  .دیازفیب و  وت  یهاشداپ 
هک تسا  نآ  زا  رترادیاپ  تا  یهاشداپ  رت و  گرزب  وت  تنطلـس  ادنوادخ ، یلو  .دـشاب  وت  کلم )  ) رب ینوزف )  ) نآ هک  متـشاد  تسود 

.دهاکب نآ  زا  يزیچ )  ) ناراکهنگ ینامرفان  ای  دیازفیب ، نآ  رب  ناربنامرف  ِتعاط 

هک یتسرد  هب  ریذپب ، ار  ما  هبوت  .مرک و  یگرزب و  ياراد  يا  رذگرد ، نم  زا  .نانابرهم و  نیرت  نابرهم  يا  نک ، محر  نم  رب  سپ  ( 7)
.نابرهم رایسب  ِریذپ  هبوت  ییوت 
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ِهَناَکِتساِلا ِعّرَضّتلا َو  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 51)

اَم یَلَع  َو  ِيدـِنع ، َکـِئاَطَع  ِلـیِزَج  َو  ّیَلَع ، َکـِئاَمعَن  ِغُوبُـس  َو  َِیلإ ّ،  َکِعِینَـص  ِنسُح  یَلَع  ٌلـهَأ  ِدـمَحِلل  َتنَأ  َكُدَـمحَأ َو  ِیَِهلإ  (1)
ُغُوبُس َو    ّ َِیلإ َُکناَسحِإ  َال  َول  َو  ( 2) .ِيرُکش ُهنَع  ُزِجعَی  اَم  ِيِدنع  َتعَنَطصا  ِدَقَف  ، َِکتَمِعن نِم  ّیَلَع  َتغَبسَأ  َو  َِکتَمحَر ، نِم  ِِهب  ِیَنتّلَـضف 

َو َهَیاَـفِکلا ، اَـهّلُک  ِيرُُومأ  ِیف  ِیَنتَقَزر  َو  ِناَـسحِإلِاب ، ِیَنتَأَدـتبا  َکـّنَِکل  َو  ِیـسَفن ، َحاَلـصِإ  اـَل  َو  ّیَظح ، َزاَرحِإ  ُتغََلب  اَـم  ّیَلَع  َکـِئاَمعَن 
َترَرقَأ ٍهَِغباَس  ٍهَمِعن  نِم  مَک  َو  ّیَنع ، َتفَرَـص  دَق  ٍدِهاَج  ٍءاََلب  نِم  مَکَف  ِیَِهلإ  (3) .ِءاَضَقلا َروُذحَم  ِّینم  َتعَنَم  َو  ِءاَلَبلا ، َدـهَج  ّیَنع  َتفَرَص 

َتبَجَأ يِّذلأ  َتنَأ  ( 4) ِيِدنع ََکل  ٍهَمیِرَک  ٍهَعِینَص  نِم  مَک  َو  ِینَیع ، اَِهب 

َتلَقَأ َو  ِیَتوَعد ، ِراَرِطضِالا  َدنِع 

َلب ، َُکتدَرَأ َنیِح  ًاـِضبَقنُم  اـَل  َو  َکـُتلَأَس ، َنیِح  اًـلیَِخب  َُکتدَـجَو  اَـم  ِیَِهلإ  (5) .ِیَتمَاـُلِظب ِءاَدـعَألا  َنِم  ِیل  َتذَـخَأ  َو  ِیَّتلز ، ِراَـثِعلا  َدـنِع 
َتنَأَف ، ِینَاَمز نِم  ٍناَمَز  ّلُک  ِینَأش َو  نِم  ٍنأَش  ّلُک  ِیف  ًهَِغباَس  ّیَلَع  َكاَـمُعن  ُتدَـجَو  َو  ًاـیِطعُم ، ِِیبلَاَـطِمل  َو  ًاـعِماَس ، ِیئَاُعِدـل  َُکتدَـجَو 

.ٌروُربَم   ّ َيَدل َکُعِینَص  َو  ٌدوُمحَم ، ِيِدنع 
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ندرک ینتورف  ندومن و  يراز  رد  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (51)و 

يرایـسب و  نم ، رب  تیاه  تمعن  یخارف  و  نم ، هب  تا  یکین  ییوکین  رب  یـساپس ، هتـسیاش  وت  مرازگ و  ساپـس  ار  وت  نم ، يادـخ  ( 1)
وت سپ  .یتـشاد  اور  نم  رب  هک  تتمعن  رب  و  يداد ، يرترب  نآ  هلیـسو  هب  ارم  هک  تتمحر  رب  و  نم ، هراـبرد  تیاـه  شـشخب  اـهاطع و 

.تسا زجاع  نآ  يادا  زا  نم  رکش  هک  يدرک  یکین  نم  هب  نانچنآ 

.متفای یمن  ار  شیوخ  حالصا  مدیـسر و  یمن  دوخ  هرهب  هب  هاگچیه  دوبن ، نم  رب  تیاه  تمعن  یناوارف  نم و  هب  وت  ناسحا  رگا  و  ( 2)
رود نم  زا  ار  يراتفرگ  یتخـس  يداد و  يزور  نم  هب  میاهراک  همه  رد  ار  يزاین  یب  يدومن و  زاغآ  نم  ّقح  رد  ار  تناسحا  وت  یلو 

.یتشاد زاب  نم  زا  ار  تسا  سرت  بجوم  هک  یتارّدقم  يدرک و 

نـشور نآ  هب  ار  ما  هدـید  هک  یخارف  تمعن  رایـسب  هچ  و  يدـنادرگرب ! نم  زا  هک  یتخـس  ياـهالب  رایـسب  هچ  سپ  نـم ، يادـخ  ( 3)
! تسا نم  دزن  وت  يارب  هک  گرزب ، ِیکین  رایسب  هچ  و  يدومن !

منانمـشد زا  ارم  داد  یتشذـگرد و  مشزغل  زا  نداتفا ، هانگ ) هب   ) ماگنه يدومن و  تباـجا  ار  میاـعد  یگراـچیب ، ماـگنه  هک  ییوت  ( 4)
.یتفرگ

.مدیدن هدیشک  مهرد  ار  وت  مدومن ، وت  دصق  هک  یماگنه  متفاین و  لیخب  ار  وت  مدومن ، تساوخرد  وت  زا  هک  یماگنه  نم ، يادخ  ( 5)
یتقو ره  ملاح و  زا  یلاح  ره  رد  دوخ ، رب  ار  تیاه  تمعن  .متفای و  هدنشخب  میاه ، هتـساوخ  يارب  هدنونـش و  مشیاین ، يارب  ار  وت  هکلب 

.تسا هدیدنسپ  نم  شیپ  تا  یکین  يا و  هدوتس  نم  دزن  وت  سپ  .متفای  هدرتسگ  متاقوا ، زا 
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اَی ( 7  ) .َکِطخُس نِم  ِیّنَجَنف  ، ّیَنع َكاَضِر  َغَلبَم  ُنوُکَی  ًادمَح  ، ِرکّشلا َهَقیِقَح  َءاَفَولا َو  ُُغلبَی  ًادمَح  ، ِیلَقع ِینَاِسل َو  ِیسَفن َو  َكُدَمَحت  (6)
َكُرـصَن َال  وَلَف  ، ِرـصّنلِاب ِيّدَیُؤم  اَی  َو  َنیِحوُضفَملا ، َنِم  ُتنَُکل  ِیَترَوع  َكُرتَس  َال  وَلَف  ، ِیَترَثع ِیِلیُقم  اَی  ُبِهاَذَـملا َو  ِیِنییُعت  َنیِح  ِیفَهک 

اَی َو  يَوقّتلا ، َلهَأ  اَی  َو  َنوُِفئاَخ ، ِِهتاَوَطَـس  نِم  مُهَف  ، اَِهقاَنعَأ یَلَع  ِّهلَذَـملا  َرِین  ُكُولُملا  َُهل  تَعَـضَو  نَم  اَی  َو  َنِیبُولغَملا ، َنِم  ُتنَُکل    َ يّاـِیإ
َو ( 8) .ِّرفَأَـف ِیل  ّرَفَم  اـَل  َو  َرِـصَتنَأَف ، ٍهُّوق  ِيِذـب  اـَل  َو  َرِذَـتعَأَف ، ًاـئیَِرب  ُتسَلَف  ِیل  َرِفغَت  َو  ّیَنع ، َوـُفعَت  نَأ  َکـُلَأسَأ  ، یَنـسُحلا ُءاَمـسَألا  َُهل  نَم 

ُبتَف ًاـِبئاَت  ّبَر  َکـَیلِإ  ُترَرَف  اَـهنِم  ، ِینَتَکلَهَأـف ِیب  تَطاَـحَأ  َو  ِینَتَقبَوأ ، دَـق  ِیّتـلا    َ ِیبُوـُنذ نـِم  َکـَیلِإ  ُلّـصَنَتَأ  َو  ِیتَاَرَثـع ، َُکلیِقَتـسَأ 
ّبَر اَـی  َکـُتوَعَد  (9) .ًاـِبئاَخ ِّینُدَرت  اَـلَف  ًاـیِعاَد  ، ِینِملُـست اَـلَف  ًامِـصَتعُم  ِینِمرَحت  اَـلَف  اًِـلئاَس  ، ِیُنلذَـخت اَـلَف  ًاریِجَتـسُم  ، ِینِذَـعَأف ًاذّوَعَتُم  ، ّیَلَع

ُهَتدَـعَو اَـمِیف  ِهَعَراَـسُملا  ِنَـع  ِیـسَفن  َفعـَـض  ِیَِهلإ  اَـی  َکـَیلِإ  وُکــشَأ  (10) .َکَیلِإ ًاّرَطضُم  ، ًاریِقَف ، اًلِجَو ، ًاِفئاَخ ، ًاقِفشُم ، ًانیِکَتسُم ، ًانیِکـسِم
ِینِکلُهت َمل  َو  ِیَتِریَرِـسب ، ِینَحـضَفت  َمل  ِیَِهلإ  (11) .ِیـسَفن َهَسَوسَو  َو  ِیمُوُمه ، َهَرثَک  َو  َكَءاَدـعَأ ، ُهَترّذَـح  اّمَع  ِهَبَناَجُملا  َو  َكَءاَِـیلوَأ ،

َكَدنِع ُتعَـضَو  ُتنُک  اَم  ُثیَح  َو  ِیِجئَاَوح ، نِم  ُتئِـش  اَمّلُک  َُکلَأسَأ  َو  ِینُوعَدـت ، َنیِح  ًائیَِطب  ُتنُک  نِإ  ُِینِبیُجَتف َو  َكوُعدَأ  ، ِیَتِریَرِجب
َكَریَغ وُجرَأ  َال  َو  َكاَوِس ، وُعدَأ  اَلَف  ّيِرس ،
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هزادـنا هب  هک  یـساپس  .دـسر  شیاتـس  تقیقح  لاـمک و  هب  هک  یـساپس  .دـننک  یم  يرازگ  ساپـس  ار  وـت  ملقع ، مناـبز و  مـنت و  ( 6)
.هد تاجن  تتخس  مشخ  زا  ارم  سپ  .دشاب  نم  زا  وت  يدونشوخ 

زا  ) وت یـشوپ  بیع  رگا  هک  مشزغل  زا  هدـنرذگرد  يا  و  دـیامن ، یمن  هار  دـنک و  یم  ناوتاـن  ارم  اـه  هار  هک  یتـقو  نم ، هاـنپ  يا  ( 7)
ره دوبن ، وت  ندرک  يرای  رگا  هک  ندومن ، يرای  اب  هدـنهد  ورین  يا  و  مدوب ، ناگدـش  اوسر  زا  هنیآ  ره  دوبن ، ما  یگدنمرـش  تابجوم )

هبلغ اهرهق و  زا  دـنا و  هداهن  ناـشیاه  ندرگ  رب  يراوخ  غوی  وا  يارب  ناـهاشداپ  هک  یـسک  يا  و  مدوب ، ناـگدروخ  تسکـش  زا  هنیآ 
ییاشخبب و ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  تسوا ؛ يارب  اه  ماـن  نیرتوکین  هک  یـسک  يا  و  يراـکزیهرپ ، راوازـس  يا  و  دـنناسرت ، وا  ياـه 
ات تسین  یهاگزیرگ  ارم  موش و  زوریپ  اـت  مشاـب  یمن  یناوت  ياراد  مشاـب و  هتـشاد  يرذـع  اـت  متـسین  هاـنگ  یب  نم  اریز  .ما  يزرماـیب 

.مزیرگب

، دـنک مکاله  ات  هتفرگارف  ارم  هتخاس و  مهابت  هک  مناـهانگ  زا  وت  هاـگرد  هب  يرذـگرد و  میاـه  شزغل  زا  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  و  ( 8)
سپ ما ، هدـنهانپ  .ریذـپب  ار  ما  هبوت  سپ  ما ، هتخیرگ  وت  يوس  هب  هبوـت  لاـح  اـب  ناـهانگ ،)  ) نآ زا  نم ، راـگدرورپ  .مبلط  یم  شزوـپ 
.نکن میاهر  سپ  ما ، هدننز  گنچ  .نادرگن  ما  هرهب  یب  سپ  ما ، هدـننک  تساوخرد  .نکن  مراوخ  سپ  ما ، هدـنهاوخ  راهنز  .هد  مهانپ 

.نادرگنرب دیماان  ارم  سپ  مناهاوخ ،

.متسه وت  هاگرد  هراچیب  ریقف و  كانمیب ، ناسرت ، هدننک ، رذح  نتورف ، اونیب ، هک  یلاح  رد  نم -  راگدرورپ  يا  مدناوخ -  ار  وت  ( 9)

نآ هب  ار  تنانمشد  هچنآ  زا  ندومن  يرود  و  يا ، هداد  دیون  تناتسود  هب  هچنآ  هب  نتفاتش  رد  ْممسج  یناوتان  زا  نم ، يادخ  يا  ( 10)
.منک یم  تیاکش  وت  هب  ملد ، ياه  هسوسو  زا  میاه و  هودنا  يرایسب  زا  و  يا ، هداد  میب 

ینک یم  تباجا  ارم  سپ  مناوخ ، یم  ار  وت  .يدومنن  كاله  ارم  ْمهانگ  هب  يدرکن و  اوسر  ارم  منورد  یکاپان )  ) هب نم ، يادـخ  ( 11)
زار مشاب  هک  اجک  ره  منک و  یم  تساوخرد  وت  زا  مهاوخ ، یم  هک  یتجاح  ره  .متسه و  دنُک  یناوخ ، یم  ارم  هک  یماگنه  هچ  رگا  و 

.متسین راودیما  وت  زج  هب  مناوخ و  یمن  ار  وت  زج  سپ  .مراذگ  یم  وت  دزن  ار  دوخ 
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اَلَف ِیَِهلإ  (13) .َِکب َذَال  نّمَع  ُجّرَُفت  َو  َِکب ، َمَصَتعا  ِنَم  ُصّلَُخت  َو  َکیَلَع ، َلّکََوت  نَم  یَقَلت  َو  َکَیلِإ ، اَکَش  نَم  ُعَمسَت  ، َکیَّبل َکیَّبل  (12)
ُرّصَقُملا ُِمثآلا  ُعّیَضُملا  ُطّرَفُملا  ُِملاّظلا  اَنَأَف  بّذَُعت  نِإ  ( 14) .ِیبُُونذ نِم  ُمَلعَت  اَم  ِیل  رِفغا  َو  ِيرُکـش ، ِهّلِِقل  َیلوُألا  ِهَرِخآلا َو  َریَخ  ِینِمرَحت 

.َنیِمِحاّرلا ُمَحرَأ  َتنَأَف  رِفغَت  نِإ  َو  ِیسَفن ، ّظَح  ُلِفغُملا  ُعّجَضُملا 
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یم ور  هدرک ، دامتعا  وت  رب  هک  یـسک  هب  يونـش و  یم  دـنک ، تیاکـش  وت  هاگرد  هب  هک  ار  یـسک  .میاـجرباپ  تا  يربناـمرف  رد  ( 12)
.ینک یم  فرطرب  هدروآ ، هانپ  وت  هب  هک  یسک  زا  ار  هودنا  مغ و  یناهر و  یم  دزیوآ ، تسد  وت  هتشر )  ) هب هک  ار  سک  ره  يروآ و 

.زرمایب یناد ، یم  نم  زا  هک  ار  یناهانگ  نادرگن و  هرهب  یب  ایند  ترخآ و  ریخ  زا  مکدنا ، ساپس  رطاخ  هب  ارم  سپ  نم ، يادخ  ( 13)

مشیوخ هرهب  هدنراذگاو  هدننک ، لامها  رّصقم ، راکهنگ ، هدننک ، هابت  راگنا ، لهس  راکمتس ، هک  متسه  نم  نیا  ینک ، رفیک  رگا  ( 14)
.یناگدنیاشخب نیرت  هدنیاشخب  وت  سپ  يزرمایب ، رگا  و 
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یَلاَعَت ِهّللا  یَلَع  ِحاَحلِإلا  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 52)

ِیـصُحت َال  َفیَک  َو  ُهَتقَلَخ ، َتنَأ  اَم  ِیَِهلإ  اَی  َکیَلَع  یَفخَی  َفیَک  َو  ِءاَمّـسلا ، ِیف  َال  ِضرَألا َو  ِیف  ٌءیَـش  ِهیَلَع  یَفخَی  َال  يِّذلأ  ُهّللا  اَی  ( 1)
وُجنَی َفیَک  وَأ  َِکقزِِرب ، ّالِإ  َُهل  َهاَیَح  َال  نَم  َکنِم  َبُرهَی  نَأ  ُعیِطَتـسَی  َفیَک  وَأ  ُهُّربَدـُت ، َتنَأ  اَم  َکنَع  ُبیِغَی  َفیَک  وَأ  ُهَتعَنَـص ، َتنَأ  اَـم 

َو َِکتَعاَِطب ، مُُهلَمعَأ  ََکل  مُهُعَـضخَأ  َو  َِکب ، مُهُمَلعَأ  ََکل  َکـِقلَخ  یَـشخَأ  َکَناَحبُـس  (2) .َکِکُلم ِریغ  ِیف  َُهل  َبَهذَـم  اـَل  نَم  َکـنِم 
َسَیل َو  َکَلُـسُر ، َبّذَـک  َو  َِکب ، َكَرـشَأ  نَم  َکَناَطلُـس  ُصُقنَی  َال  َکَناَحبُـس  (3) َكَریَغ ُدـُبعَی  َوُه  ُُهقُزَرت َو  َتنَأ  نَم  َکـیَلَع  مُُهنَوـهَأ 
اَینّدلا ِیف  ُرّمَُعی  َال  َو  َكَریَغ ، َدَبَع  نَم  َُکتوُفَی  َال  َو  َِکتَردُِقب ، َبّذَـک  نَم  َکنِم  ُِعنَتمَی  َال  َو  َكَرمَأ ، ّدُرَی  نَأ  َكَءاَضَق  َهِرَک  نَم  ُعیِطَتـسَی 

ِعیِمَج یَلَع  َتیَضَق  َکَناَحبُس  (5) َكَرمَأ َذَفنَأ  َو  َکَتُّوق ، ّدَـشَأ  َو  َکَناَطلُـس ، َرَهقَأ  َو  َکَنأَش ، َمَظعَأ  اَم  َکَناَحبُـس  (4) .َكَءاَِقل َهِرَک  نَم 
َال َكَدـحَو  َتنَأ  ّالِإ  ََهلِإ  َال  َتَیلاَعَت  َتکَراَبَتَف َو  ، َکَیلِإ ٌِرئاَص  ّلُک  َو  ِتوَملا ، ُِقئاَذ  ّلُک  َو  َِکب ، َرَفَک  نَم  َكَدّـحَو َو  نَم  َتوَملا  َکِقلَخ 

.ََکل َکیِرَش 
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هبترم دنلب  دنوادخ  هب  رارصا  رد  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (52)و 

 - نم يادخ  يا  يا -  هدیرفآ  ار  نآ  دوخ  هک  ار  هچنآ  هنوگچ  .تسین و  ناهنپ  وت  رب  نامـسآ  نیمز و  رد  يزیچ  هک  ییادـخ  يا  ( 1)
ار نآ  دوخ  هک  هچنآ  دوش ، ناهنپ  وت  زا  هنوگچ  ای  ینادـن ؟ ار  نآ  رامـش  يا ، هتخاس  دوخ  هک  ار  هچنآ  هنوگچ  و  دـشاب ؟ ناـهنپ  وت  رب 

ییاهر وت  زا  هنوگچ  ای  تسین ؟ شیارب  یگدنز  ْتا  يزور  هلیـسو  هب  زج  هکنآ  دزیرگب ، وت  زا  دناوت  یم  هنوگچ  ای  ییامن ؟ یم  ریبدـت 
؟ دشاب یمن  شیارب  یهار  وت ، ورملق  ریغ  رد  هک  یسک  دبای ،

هدننک لمع  وت ، زا  نانآ  نیرت  عضاخ  .تسوت و  ییایربک )  ) هب اهنآ  نیرت  هاگآ  وت ، زا  تناگدیرفآ  نیرت  هدنسرت  یهّزنم ! كاپ و  ( 2)
.دتسرپ یم  ار  وت  ریغ  وا  یهد و  یم  يزور  ار  وا  وت  هک  تسیسک  وت ، دزن  اهنآ  نیرت  تسپ  .تسوت و  نامرف  هب  ناشیا  نیرت 

مکح هک  یسک  .دهاک و  یمن  تا  ییاورنامرف  زا  درامش ، وگغورد  ار  تناربمایپ  دَروآ و  كرش  وت  هب  هک  یسک  یهّزنم ! كاپ و  ( 3)
یسک .درادزاب و  وت  زا  ار  دوخ  دناوت  یمن  دومن ، بیذکت  ار  وت  تردق  هک  یسک  .دنادرگزاب و  ار  تنامرف  دناوت  یمن  دیدنسپن ، ار  وت 

.دباین نادواج  رمع  ایند  رد  دیدنسپن ، ار  وت  رادید  گرم و )  ) هک یسک  .درادن و  يزیرگ  وت  تسد  زا  دیتسرپ ، ار  وت  زج  هک 

تـسا ذـفان  هچ  و  وـت ! تردـق  تسا  دـیدش  هچ  و  تا ! یهاـشداپ  تسا  بلاـغ  هچ  و  وـت ! هبترم  تـسگرزب  هـچ  یهّزنم ! كاـپ و  ( 4)
! تنامرف

همه .يا و  هدز  مقر  دـیزرو -  رفک  وت  هب  هکنآ  تسناد و  هناگی  ار  وت  هکنآ  تناگدـیرفآ -  همه  يارب  ار  گرم  یهّزنم ! كاـپ و  ( 5)
هک یتسه  يا  هناگی  .تسین  يدوبعم  وت  زج  .يرترب  كرابم و  وت  سپ  .دنا  هدننک  تشگرب  وت  يوس  هب  همه  .دنتسه و  گرم  هدنـشچ 

.دشاب یمن  یکیرش  وت  يارب 
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ُِحبصُأ ِّینإ  ّمُهّللأ  ( 7  ) .َكاَوِس َدَبَع  نّمِم  ُتئَِرب  َو  َكِریَغ ، ٍدُوبعَم  ّلُِکب  ُترَفَک  َو  ََکباَتِک ، ُتِلبَق  َو  َکَلُسُر ، ُتقّدَص  َو  َِکب ، ُتنَمآ  (6)
ِیتَاَوَهـش َو  ِینَادَرأ ،   َ يَاَوه َو  ِیَنَکلَهأ ، ِیَلَمع  ، ٌلِیلَذ ِیـسَفن  یَلَع  ِیفَارِـسِإب  اَنَأ  يَایَاَطِخب َ،  ًاّرِقُم  ، ِیبَنِذـب ًافِرَتعُم  ، ِیَلَمِعل اّلِقَتـسُم  ِیـسُمأ  َو 

َو ِهیَلَع ، ِمَعّنلا  ِهَرثَِکب  ٌنُوتفَم  ُُهبلَق  َو  ِِهقوُرُع ، ِنوُکُِـسل  ٌِلفاَغ  ُُهنَدـَب  َو  ِِهلَمَأ ، ِلوُِطل  ٌهَیِهَال  ُهُسفَن  نَم  َلاَؤُس    َ يَـالَوم اَـی  َکـُلَأسَأَف  (8) .ِینَتَمَرح
ِنَم َلاَؤُس  ، ُلَـجَألا ُهّلَظَأ  َو  اَینّدـلا ، ُهنِم  تَنَکمَتـسا  َو  يَوَهلا ، ُهَنَتَف  َو  ُلَـمَألا ، ِهیَلَع  َبَلَغ  دَـق  نَم  َلاَؤُـس  (9) .ِهَیلِإ ٌِرئاَص  َوُه  اَِـمل  ٌلـِیلَق  ُهُرِکف 
ّالِإ َکنِم ، َُهل  َأَـجلَم  اـَل  َو  َکـنِم ، َُهل  َذـِقنُم  اـَل  َو  َکـَنوُد ، َُهل    ّ َِیلو اـَل  َو  َكُریَغ ، َُهل  ّبَر  اـَل  نَم  َلاَؤُس  ، ِِهتَئیِطَِخب َفَرَتعا  َو  َُهبُونُذ ، َرَثکَتـسا 

ِلاَلَِجب َو  ِِهب ، َکَّحبَُـسی  نَأ  ََکلوُسَر  َترَمَأ  يِّذلأ  ِمیِظَعلا  َکِمـسِاب  َو  َکِقلَخ ، ِعیِمَج  یَلَع  ِبِجاَولا  َکّقَِحب  َُکلَأسَأ  ِیَِهلإ  (10) .َکَیلِإ
ٍءیَـش ّلُک  نَع  ِیَِنینُغت  نَأ  َو  ٍدّـمَُحم ، ِلآ  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع    َ ّیَلُـصت نَأ  یَنفَی ، َال  ُلوُحَی َو  َال  َو  ُّریَغَتَی ، َال  یَلبَی َو  َال  يِذـّلأ  ِمیِرَکلا ، َکِهجَو 

َو ُفاَخَأ ، َکنِمو  ِّرفَأ ، َکَیلِإَف  (11) .َِکتَمحَِرب َِکتَماَرَک  نِم  ِرِیثَکلِاب  ِیَِنیُنثت  نَأ  َو  َِکتَفاَخَِمب ، اَینّدلا  ِنَع  ِیسَفن    َ ّیَلُـست نَأ  َو  َِکتَداَبِِعب ،
یَلَع َو  ُلّکََوتَأ ، َکیَلَع  َو  ُنِموُأ ، َِکب  َو  ُنیِعَتـسَأ ، َكاّیِإ  َو  ُِقثَأ ، َِکب  َو  ُأَجلَأ ، َکَیلِإ  َو  وُعدَأ ، ََکل  َو  وُجرَأ ، َكاـّیِإ  َو  ُثیِغَتـسَأ ، َکـِب 

.ُلِّکتَأ َکِمَرَک  َكِدوُج َو 
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وت زج  هک  ره  زا  مدیزرو و  رفک  وت  زج  يدوبعم  ره  هب  متفریذپ و  ار  تباتک  مدومن و  قیدـصت  ار  تناربمایپ  مدروآ و  نامیا  وت  هب  ( 6)
.متسج يرازیب  دیتسرپ ، ار 

مراد و فارتعا  مهانگ  هب  منیب و  یم  كدنا  ار  ملمع  هک  یلاح  رد  مروآ ، یم  ماش  هب  ار  حبـص  حبـص و  هب  ار  بش  نم  ادنوادخ ، ( 7)
هابت ارم  مسفن  ياوه  هدـنکفا و  تکاله  هب  ارم  ملمع  .ما  هتـشگ  راوخ  دوخ ، رب  يور  هدایز  رطاـخ  هب  نم  .منک  یم  رارقا  میاـهاطخ  هب 

.هدنادرگ مورحم  ارم  ما  یناسفن  ياه  شهاوخ  هتخاس و 

هدـش و مرگرـس  شزارد  ياهوزرآ  رطاخ  هب  وا  سفن  هک  یـسک  تساوخرد  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  نم -  يالوم  يا  سپ -  ( 8)
هب هچنآ  يارب  شا  هشیدنا  هدش و  هتفیرف  وا ، رب  اه  تمعن  يدایز  ببـس  هب  شلد  هدـنام و  لفاغ  شیاه ، گر  شمارآ  رطاخ  هب  وا  نت 

.تسا كدنا  ددرگ ، یمزاب  نآ  يوس 

هیاس وا  رب  گرم  هتفای و  ّطلست  وا  رب  ایند  هدومن و  هارمگ  ار  وا  سفن  شهاوخ  و  هتـشگ ، هریچ  وا  رب  وزرآ  هک  یـسک  تساوخرد  ( 9)
هک یـسک  تساوـخرد  .تسا  هدوـمن  فارتـعا  شیاـطخ  هـب  و  هتـسناد ، رایـسب  ار  شناـهانگ  هـک  یـسک  تساوـخرد  .تـسا  هدـنکفا 
زا وا  يارب  یهاگهانپ  و  دشاب ، یمن  وت  زا  وا  يارب  يا  هدنهد  تاجن  و  تسین ، وت  ریغ  شیارب  یتسرپرس  وت و  زج  وا  يارب  يراگدرورپ 

.تسین وت  يوس  هب  زج  وت ،

ار وت  هک  يداد  نامرف  ار  تربمایپ  هک  تگرزب  مان  نآ  هب  و  يراد ، تناگدیرفآ  همه  رب  هک  دوخ  بجاو  ّقح  نآ  هب  نم ، يادـخ  ( 10)
، ددرگ یمن  دوبان  و  دهد ، یمن  لاح  رییغت  و  دوش ، یمن  نوگرگد  هنهک و  هک  تراوگرزب  تاذ  یگرزب  نآ  هب  و  دیوگ ، حیبست  نآ  اب 
اب ارم  ینادرگ و  زاـین  یب  يزیچ  ره  زا  تا  یگدـنب  هلیـسو  هب  ارم  یتـسرف و  دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 

.ینادرگزاب دوخ  ششخب  ِيرایسب  هب  ارم  شیوخ  تمحر  اب  .یشخب و  یّلست  ایند ، زا  يرود  رد  دوخ ، زا  سرت 

یم ار  وت  مراودیما و  وت  هب  طقف  مهاوخ و  یم  یـسردایرف  وت  زا  اهنت  مسرت و  یم  وت  زا  اهنت  مزیرگ و  یم  وت  يوس  هب  طقف  سپ  ( 11)
وت رب  طقف  مراد و  نامیا  وت  هب  اـهنت  میوج و  یم  يراـی  وت  زا  طـقف  منک و  یم  داـمتعا  وت  هب  مرب و  یم  هاـنپ  وت  يوس  هب  اـهنت  مناوخ و 

.مدنب یم  لد  وت  يراوگرزب  ششخب و  رب  اهنت  منک و  یم  لّکوت 
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ّلَج ّزَع َو  ِهّلِل  ِلّلَذّتلا  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 53)

نَع ُّریَحَتُملا  ، ِیَتـِئیَطخ ِیف  ُدّدَرَتُـملا  ، ِیَلَمِعب ُنَهَترُملا  ، ِیّتـِیَِلبب ُریِـسَألا  اـَنَأَف  ، ِیل َهّـجُح  اَـلَف  ِیَتلَاَـقم ، تَـعَطَقنا  َو  ِیبُوـُنذ ، ِینَتَمحَفأ  ّبَر  (1)
َنیّفِخَتــسُملا ، َکــیَلَع َنــیّرَجَتُملا  ِءاَیِقـــشَألا  َفــِقوَم  ، َنِیِبنذـُـملا ِءاــّلِذَألا  َفــِقوَم  ِیـــسَفن  ُتــفَقوَأ  دـَـق  ( 2) .ِیب ُعَـطَقنُملا  ، ِيدَـصق

َو ِیَمَدـق ، َّهلَز  ِیهَجو َو  ّرُِحل  ِیَتوَبک  مَحرا    َ يَـالَوم (4) ِیـسَِفنب ُترّرَغ  ٍریِرغَت  ّيَأ  َو  َکیَلَع ، ُتأَرَتجا  ٍهَأرُج  ّيَأ  َکَناَحبُـس  (3) َكِدعَِوب
نِم ِدَوَقلِاب  ُنیِکَتسَأ  ، ِیَِتیـصَان ِيَدی َو  ِهِذَه  َو  ِیَتِئیَطِخب ، ُفِرَتعُملا  ، ِیبَنِذب ّرِقُملا  اَنَأَف  ، ِیَتءَاِسإ یَلَع  َِکناَسحِِإب  ِیلَهج َو  یَلَع  َکِملِِحب  دُع 

اَینّدـلا َنِم  َعَطَقنا  اَذِإ  ِینَمحرا  َو    َ يَـالَوم (5) .ِیَتِلیح َهِّلق  ِیَتَنکَـسم َو  ِیفَعـض َو  ِیَلَجأ َو  َباَِرتقا  َو  ِیمّاَیأ ، َداَفَن  َو  ِیَتبَیـش ، مَحرا  ، ِیـسَفن
ِینَمحرا َو    َ يَالَوم (6  )َ ِیُسن دَق  نَمَک  َنیّیِسنَملا  َنِم  ُتنُک  َو  ِيرِکذ ، َنِیقُولخَملا  َنِم  یَحّما  َو  ِيََرثأ ،

ِینَمحرا َو    َ يَالَوم (7) .ِیب ُداَُری  اّمَع  ِیَتلَفغ  اَی  ِیلَاصَوأ ، تَعّطَقَت  َو  ِیئَاضَعأ ، تَقّرَفَت  َو  ِیمِـسج ،   َ ِیَلب اَذِإ  ِیلَاـح  ِیَترُوص َو  ِّریَغَت  َدـنِع 
ّبَر اَـی  ِیَنکَـسم ، َكِراَوِج  ِیف  َو  ِيَردَـصم ، َکـِئاّبِحَأ  ِیف  َو  ِیِفقَوم ، َکـِئاَِیلوَأ  َعَم  ِموَـیلا  َکـِلَذ  ِیف  لَـعجا  َو  ِيرَـشن ، ِيرَـشح َو  ِیف 

.َنیَِملاَعلا
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راوگرزب دنمجرا و  دنوادخ  يارب  ینتورف  رد  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (53)و 

ریـسا نم  ور  نیا  زا  .تسین  یتّجح  چـیه  نم  يارب  سپ  .هدـیدرگ  عطق  مراـتفگ  هدومن و  مشوماـخ  مناـهانگ  نم ، راـگدرورپ  يا  ( 1)
.ما هدنام  هار  رد  شیوخ و  دصقم  زا  ّریحتم  دوخ ، ياطخ  رد  ددرم  شیوخ ، لمع  ناگورگ  دوخ ، يالب 

.ما هتشاداو  وت ، هدعو  ناگدنرامش  کبس  دنا و  هتفای  تأرج  وت  رب  هک  یناتخبدب  هاگیاج  راکهانگ ، ِناراوخ  هاگیاج  رد  ار  دوخ  ( 2)

؟ مدنکفا تکاله  هب  ار  دوخ  كاله ، مادک  هب  و  مدومن ؟ يّرجت  وت  رب  تأرج  نیمادک  هب  یهّزنم ! كاپ و  ( 3)

رب تناسحا  اب  و  ما ، ینادان  رب  تا  يرابدرب  اب  .نک و  محر  میاه  ماگ  شزغل  رب  و  مراسخر ، مامت  اب  منداـتفا  ور  هب  رب  نم ! يـالوم  ( 4)
يولج يوم  نم و  تسد  نیا  .منک و  یم  فارتعا  شیوخ ، ياطخ  هب  هتشاد و  رارقا  دوخ ، هانگ  هب  نم  اریز  .نک  یفالت  ما  يرادرکدب 

ما و یناوتان  مگرم و  ندـش  کیدزن  میاـهزور و  ندیـسر  رخآ  هب  ما و  يریپ  رب  موش ، یم  نتورف  شیوخ ، صاـصق  يارب  .تسا  مرس 
.نک محر  ما  یگراچیب  ما و  يدنمزاین 

زا هدـش ، شومارف  هک  یـسک  دـننام  و  ددرگ ، وحم  ناگدـیرفآ  نایم  زا  مدای  و  دوش ، عطق  اـیند  زا  مرثا  هک  یماـگنه  نم ! يـالوم  ( 5)
.نک محر  نم  هب  مدرگ ، ناگدش  شومارف 

ملـصافم و  دوش ، هتـسسگ  میاضعا  و  ددرگ ، هدیـسوپ  مدـسج  هک  یماگنه  ملاح  و  متروص ، ندـش  نوگرگد  ماگنه  نم ! يالوم  ( 6)
!. دوش یم  هتساوخ  ما  هرابرد  هچنآ  زا  نم  يربخ  یب  زا  ياو  يا  .نک  محر  نم  رب  دوش ، هراپ  هراپ 

رد ار  متـشگزاب  و  تناتـسود ، اب  زور  نآ  رد  ار  مهاگیاج  و  نک ، محر  نم  هب  مندـش  هدـنز  ندـش و  هتخیگنارب  رد  و  نم ! يالوم  ( 7)
.نایناهج راگدرورپ  يا  هد ، رارق  دوخ  راوج  رد  ار  ما  هناخ  و  تنارای ، نایم 
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ِموُمُهلا ِفاَشکِتسا  یِف  ُماَلّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاَعُد  نِم  َناَک  َو  ( 54)

فِـشکا َو  ّیَمه ، جُرفا  َو  ٍدّـمَُحم ، ِلآ  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ، اَمُهَمیِحَر ِهَرِخآلا َو  اَینّدـلا َو  َناَمحَر  اَی  ّمَغلا ، َفِشاَک  َو  ّمَهلا ، َجِراَف  اَـی  ( 1)
َهَیآ أَرقا  .ِیِّتیَِلبب َو  بَهذا  َو  ِینّرَهط ، ِینِمصعا َو  ، ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  نُکَی  َمل  َدلُوی َو  َمل  ِدلَی َو  َمل  نَم  اَی  ُدَمَـص  اَی  ُدَحَأ  اَی  ُدِحاَو  اَی  ( 2) .ّیَمغ

تَُرثَـک َو  ُُهتّوـُق ، تَفُعَـض  َو  ُُهتَقاَـف ، تّدَتـشا  ِنَم  َلاَؤُـس  َکـُلَأسَأ  ِّینإ  ّمُـهّللأ  ( 3) لـُق َو  ٌدَـحَأ ، ُهـّللا  َوُـه  لـُق  ِنیَتَذّوَـعُملا َو  َو    ّ ِیـسُرکلا
نَم ِِهب  ّبُِحت  اًلَمَع  َُکلَأسَأ  ِماَرکِإلا  ِلاَلَجلا َو  اَذ  اَی  َكَریَغ ، ًاِرفاَغ  ِِهبنَذـِل  َال  َو  ًایّوَقُم ، ِهِفعَِـضل  َال  َو  ًاثیِغُم ، ِِهتَقاَِفل  ُدِـجَی  اـَل  نَم  َلاَؤُس  ، ُُهبُونُذ

ِقدّصلا یَلَع  ِضبقا  َو  ٍدّمَُحم ، ِلآ  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ( 4) .َكِرمَأ ِذاَفَن  ِیف  َنیِقَیلا  ّقَح  ِِهب  َنَقیَتسا  ِنَم  ِِهب  ُعَفنَت  ًاـنیِقَی  َو  ِِهب ، َلِـمَع 
نِم َُکلَأسَأ  (5) .َکیَلَع ِلّکَّوتلا  َقدِص  ِیل  بَه  َو  َِکئاَِقل ، َیلِإ  ًاقوَش  ِیَتبَغر  َكَدـنِع  اَمِیف  لَعجا  َو  ِیَتجَاح ، اَینّدـلا  َنِم  عَطقا  َو  ِیـسَفن ،

َنِیلّکَوَتُملا َنیِقَی  َو  ََکل ، َنیِعِـشاَخلا  َهَداَبِع  َو  ََکل ، َنیِِدباَعلا  َفوَخ  َُکلَأسَأ  ، اَلَخ دَـق  ٍباَتِک  ّرَـش  نِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو  اَلَخ ، دَـق  ٍباَتِک  ِریَخ 
.َکیَلَع َنِینِمؤُملا  َلّکََوت  َو  َکیَلَع ،
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اه هودنا  ندومن  فرطرب  تساوخرد  رد  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  (54)و 

دّمحم نادـناخ  دّـمحم و  رب  .ود  نآ  رد  نابرهم  ترخآ و  اـیند و  رد  هدنـشخب  يا  .مغ  هدـنرب  نیبزا  هودـنا و  هدـننک  فرطرب  يا  ( 1)
.ادزب ار  ممغ  نک و  فرطرب  ارم  هودنا  تسرف و  دورد 

نادرگ كاپ  نک و  ظفح  ارم  تسا ، هدوبن  ییاتمه  وا  يارب  يا و  هدشن  هدیئاز  هدـیئازن و  هک  يا  زاین ، یب  يا  اتکی ، يا  هناگی ، يا  ( 2)
: « وگب ناوخب و  ار  دحا  هّللا  وه  لق  قلف و  سان و  ياه  هروس  یسرکلاهیآ و  و   » .ربب نایم  زا  ارم  يراتفرگ  و 

.تسا رایـسب  شناهانگ  و  فیعـض ، شیورین  و  دنمزاین ، تخـس  هک  یـسک  تساوخرد  دـننام ) ، ) مهاوخ یم  وت  زا  نم  ادـنوادخ  ( 3)
.دبای یمن  وت  زج  شناهانگ  يارب  يا  هدنیاشخب  و  شفعـض ، يارب  يا  هدـنهد  ورین  و  شزاین ، يارب  یـسردایرف  هک  یـسک  تساوخرد 

تـسود دـهد ، ماـجنا  ار  نآ  هک  ار  یـسک  ره  نآ  ببـس  هب  هک  منک  یم  تساوـخرد  ار  یلمع  وـت  زا  تمارک ! تمظع و  بحاـص  يا 
.یهد یم  دوس  دنک ، ادیپ  نیقی  وت  رما  ندوب  ذفان  هب  هک  ار  سک  ره  نآ  هلیسو  هب  هک  مهاوخ  یم  ینیقی  .يراد و 

، تسوت دزن  هچنآ  رد  نک و  عطق  ایند  زا  ار  مزاـین  ناریمب و  یتسار  رب  ارم  تسرف و  دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  ( 4)
.راد ینازرا  نم  هب  ار ، دوخ  هب  نیتسار  لّکوت  .هد و  رارق  ترادید  يدنموزرآ  ار ، متبغر 

.مرب یم  هانپ  وت  هب  هتـشذگ ، هدـش و  هتـشون  هچنآ  يدـب  زا  میامن و  یم  تساوخرد  ار  هتـشذگ  هدـش و  هتـشون  هچنآ  یکین  وت  زا  ( 5)
یم تساوخرد  وت  زا  ار ، وت  رب  نانمؤم  لّکوت  وت و  رب  ناگدـننک  لّکوت  نیقی  وت و  يارب  نانتورف  شتـسرپ  ناگدـننک و  تداـبع  سرت 

.میامن
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اًلَمَع َِکتاَضرَم  ِیف  ِیِنلمَعتـسا  َو  َِکئاَِیلوَأ ، ِهَبهَر  َلثِم  ِیَتبَهر  َو  مِِهِلئاَسَم ، ِیف  َِکئاَِیلوَأ  ِهَبغَر  َلثِم  ِیََتلأَسم  ِیف  ِیَتبَغر  لَعجا  ّمُهّللأ  ( 6)
اَهِیف ّیّنَقل  َو  ِيرُذع ، اَهِیف  رِهظَأ  َو  ِیَتبَغر ، اَهِیف  مِظعَأَف  ِیَتجَاح  ِهِذَـه  ّمُهّللأ  ( 7) .َکِقلَخ نِم  ٍدَحَأ  َهَفاَخَم  َِکنیِد  نِم  ًائیَـش  ُهَعَم  ُكُرتَأ  َال 

ِرُومُـألا ِیف  ِیئَاَـجر  ِیَتـِقث َو  َتنَأ  ُتحَبـصَأ َو  دَـقَف  ، َكُریَغ ٌءاَـجَر  وَأ  ٌهَِـقث  ُهـَل  َحَبـصَأ  نَـم  ّمُـهّللأ  ( 8) .ِيَدَـسج اَـهِیف  ِفاَـع  َو  ِیّتُجح ،
ِلوُسَر ٍدّمَُحم  اَنِدّیَس  یَلَع  ُهّللا  یّلَـص  َو  ( 9) .َنیِمِحاّرلا َمَحرَأ  اَی  َِکتَمحَِرب  ِنَتِفلا  ِتاّلَـضَم  نِم  ِیّنَجن  َو  ًهَِبقاَع ، اَهِریَِخب  ِیل  ِضقاَـف  ، اَـهّلُک

.َنیِرِهاّطلا ِِهلآ  یَلَع  یَفَطصُملا َو  ِهّللا 
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.هد و رارق  تئایلوا  سرت  دننام  ار  مسرت  و  ناشیاه ، هتساوخ  رد  دوخ  يایلوا  تبغر  دننامه  متـساوخرد ، رد  ارم  تبغر  ادنوادخ ، ( 6)
.میامنن اهر  تناگدیرفآ  زا  یسک  سرت  رطاخ  هب  ار ، وت  نید  زا  يزیچ  نآ  اب  هک  رامگب  يراک  هب  تا  يدونشوخ  هار )  ) رد ارم 

نم هب  نآ  رد  ار  متّجح  امرف و  راکشآ  نآ  رد  ار  مرذع  نادرگ و  نوزفا  نآ  رد  ارم  تبغر  سپ  .تسا  نیا  نم  هتـساوخ  ادنوادخ  ( 7)
.شخب تیفاع  نآ  رد  ار  منت  نامهفب و 

مدیما دامتعا و  هک  یلاح  رد  مدرک ، حبص  نم  سپ  .دوب  وت  زج  هب  شدیما  ای  دامتعا  هک  یلاح  رد  درک ، حبص  سک  ره  ادنوادخ ، ( 8)
تمحر هب  .هد  تاجن  هدننک  هارمگ  ياه  هنتف  زا  ارم  امرف و  رّدقم  میارب  ار  تسا  نیرتهب  شماجنارـس  هچنآ  سپ  .ییوت  اهراک  همه  رد 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تدوخ ،

.داب شکاپ  نادناخ  رب  تسا و  هدیزگرب  هک  ادخ  هداتسرف  دّمحم ، ام ، رورس  رب  ادخ  دورد  و  ( 9)
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
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